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     Matéria Judiciária - Plenário 01
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CONSELHO DA MAGISTRATURA

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

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30
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Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva
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TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 
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Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 13:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 
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Des. Luiz Carlos da Costa
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TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
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                        Plenário 02 - 14:00
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Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
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Des. Luiz Carlos da Costa
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 1281867 Nr: 2356-32.2018.811.0041

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DE MATO 

GROSSO, JOSE CHARBEL MALOUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 5º SERVIÇO NOT. E REG. DE IMÓVEIS DA 2ª 

CIRCUNSC. IMOBILIÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:14278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, FERNANDO BIRAL DE FREITAS - 

OAB:12.678-A

 PORTARIA Nº 015/2018 - DF

A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de 

Cuiabá, EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA, no uso de suas 

atribuições legais, com fundamento no artigo 52 da Lei nº 4.964 de 26 de 

dezembro de 1985 (COJE) e artigo 22 da Lei 6.940/1997 c/c artigo 54, § 

1º, do Provimento nº 005/2008-CM;

 RESOLVE:

Art. 1º PRORROGAR o prazo para conclusão do Processo Administrativo 

Disciplinar autuado sob nº 2356-32.2018.811.0041 – Código 1281867 

instaurado por meio da Portaria nº 009/2018-DF, pelo prazo de 30 (trinta) 

dias a partir de 14/05/2018, consoante art. 29 do Provimento nº 

005/2008/CM,

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

Publique-se.

 Cuiabá, 14 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 262/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0041465-79.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) TAIANA VIEIRA DE SOUZA DORILEO, matrícula 

nº. 11039, Analista Judiciário, na secretaria do 1º Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cuiabá, com efeitos a partir de 15/05/2018 (até a 

instalação do CEJUSC dos Juizados Especiais da Capital).

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

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

Cuiabá, 16 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 263/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 20 (vinte) dias de usufruto de Licença 

Paternidade, pelo Gestor Judiciário Jorge José Noga Junior do(a) 

Secretaria da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, conforme consta do 

expediente CIA nº. 0712639-96.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) LUCIANA DIAS DE LIMA, matrícula nº. 5220, 

Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 7ª Vara Cível - Comarca da 

Capital - SDCR, para exercer, a função de confiança de Gestor Judiciário, 

no período de 08/05/2018 a 27/05/2018 (licença paternidade).

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

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

Cuiabá, 16 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 264/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0043610-11.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) JEAN CARLOS NORONHA, matrícula nº. 8312, 

Analista Judiciário, na secretaria do 1º Juizado Especial Cível da Comarca 

de Cuiabá, com efeitos a partir de 16/05/2018 (até a instalação do CEJUSC 

dos Juizados Especiais da Capital).

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

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

Cuiabá, 16 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779427 Nr: 32880-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AROLDO RODRIGUES DE SOUZA, DINAURA LUIZ 

MACIEL, EUNISSE MARIA DIAS MORENO, IALDARY BERNARDES LEÃO, 

JOSE AIRTON CARDOSO, HILTON NUNES DA SILVA RODRIGUES, JOSE 

CANDIDO DE LIMA, JOSE EDIMILSON PEREIRA DA COSTA, JOSE PEREIRA 

DE MELO, JUSSARA DE FATIMA MONTEIRO ASSUNÇÃO, MARIA JOSE DA 

SILVA, MESSIAS LUIZ GONÇALVES, PEDRO MONTEIRO, RENIR 

APARECIDA DOS SANTOS, ROSAURA LUZ OLIVEIRA

 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: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A/SP, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A/MT

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 885821 Nr: 20399-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM LUZ, 

PRODUÇÃO PALCO TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE MÃES DE CRIANÇAS 
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HIPERATIVAS E SUPERATIVAS, RAQUEL BEATRIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME ULISSES PETERLINI - 

OAB:10600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4651/MT

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

devidamente INTIMADA à parte impugnados ASSOCIAÇÃO DE MÃES DE 

CRIANÇAS HIPERATIVAS E SUPERATIVAS, para que efetue, no prazo de 

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330188 Nr: 1932-39.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARICIO DIAS DE SILVEIRA

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, 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 à parte executada, para que efetue, no prazo de 5 

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

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

R$130,86(cento e trinta reais e oitenta e seis centavos), para fins da guia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 835056 Nr: 40266-69.2013.811.0041

 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: PENELOPE ESMERALDA FARIA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADYS ELISABETH SILVEIRA 

ARAUJO - OAB:23972/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, 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 à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 955618 Nr: 2886-41.2015.811.0041

 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: ANA PAULA DA SILVA GOMES

 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

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 872730 Nr: 11582-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIL MORAES JARDIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE 

ALMEIDA - OAB:14.535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

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

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

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

567,59 (quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 154,16(cento e 

cinquenta e quatro reais e dezesseis 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 11 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1000224 Nr: 23561-25.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA DIAS DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

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

FILHO - OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT

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

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

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

562,02 (quinhentos e sessenta e dois reais e dois centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 148,59(cento e 

quarenta e oito 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 11 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416567 Nr: 4292-73.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOZART MACEDO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILARIO NORIYUKI TENURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAES - OAB:15747, TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - 

OAB:18.960/O, THIAGO MAGANHA DE LIMA - OAB:17.538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BOTEGA - 

OAB:6012/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1167450 Nr: 38994-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELINGTON DE JESUS DO NASCIMENTO

 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 

- OAB:8.506-A

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1105097 Nr: 12572-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIO GUIA DO NASCIMENTO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 889247 Nr: 22754-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI BENTO DE LIMA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946387 Nr: 58263-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDGA, DANYELE APARECIDA GOMES AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYELE APARECIDA GOMES 

AQUINO - OAB:9.140/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT

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

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

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

272,15 (duzentos e setenta e dois reais e quinze centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$206,72(duzentos e seis reais e setenta e dois 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 65,43(sessenta e 

cinco reais e quarenta e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 
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DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 983005 Nr: 15395-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISVAL FRANCISCO ARAUJO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1042934 Nr: 42962-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIANE DE JESUS DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:17574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1154423 Nr: 33676-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIL VITURINO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - 

OAB:7.585/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1168965 Nr: 39681-12.2016.811.0041

 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: EUFLI MARQUES DE QUEIROZ

 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/MT

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1140770 Nr: 27730-21.2016.811.0041

 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: MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1073886 Nr: 57074-81.2015.811.0041

 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: JONATHAN APARECIDO SILVA JESUS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18047

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1081145 Nr: 2083-24.2016.811.0041

 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: LUCAS COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:OAB/12009, JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO - OAB:18.440/MT, 

OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - 

OAB:355 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1074448 Nr: 57310-33.2015.811.0041

 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 ENRIQUE GAETA DA SILVA

 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: 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 à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1090330 Nr: 6262-98.2016.811.0041

 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: SANDRA PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS

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

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

OAB:20.957-O, VICTOR HUGO VIDOTTI - OAB:OAB/MT 11.854

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

OAB:12.903/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 à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1170386 Nr: 40345-43.2016.811.0041

 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: WANDERSON RIBEIRO RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 1167818 Nr: 39186-65.2016.811.0041

 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: EMERSON PEREIRA DOS SANTOS RODA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1168887 Nr: 39639-60.2016.811.0041

 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: WELLYK CARREIRO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 867060 Nr: 7228-32.2014.811.0041

 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: PAULO CESAR WARMLING JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARÃES 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Jacques Luciano 

Uchoa Costa - OAB:325150 OAB/SP, ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654 MG

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

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

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

1.118,84 (um mil e cento e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), a 

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

forma separada, sendo R$559,42(quinhentos e cinquenta e nove reais e 

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

559,42(quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta 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 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441097 Nr: 17664-89.2010.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEI GUSTAVO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT

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

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

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

563,60 (quinhentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 150,17(cento e 

cinquenta reais e dezessete 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1083052 Nr: 2986-59.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RICARDO XAVIER DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 342884 Nr: 13140-20.2008.811.0041

 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: CLAÚDIO COSTA FERREIRA

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

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

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

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

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

R$130,86(cento e trinta reais e oitenta e seis centavos), para fins da guia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734902 Nr: 31237-63.2011.811.0041

 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: CARLOS ALEXANDRE SANTANA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

703,84 (setecentos e três reais e oitenta e quatro centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 290,41(duzentos e 

noventa reais e quarenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1085690 Nr: 4120-24.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBARA GEANNY DE MELO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8.360-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:OAB/MT 8117

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

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

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

569,80 (quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 156,37(cento e 

cinquenta e seis reais e trinta 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 11 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 913573 Nr: 39236-62.2014.811.0041

 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: ELENICE DA SILVA MARTINS

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371665 Nr: 8281-24.2009.811.0041

 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: VALMIR DOS SANTOS CARDOSO

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

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

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

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

965,22 (novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos), a 

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

forma separada, sendo R$453,11 (quatrocentos e cinquenta e três reais e 

onze centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$482,61(quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos), 

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

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

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. 

Fica cientificado de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá 

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

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

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

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

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 
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efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24669 Nr: 3407-16.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olívio Beltrão, CÍCERO JOSÉ MAYER 

CARLOTTO, MARIA GLAIR ZACARIAS CARLOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:OAB/MT 4635, 

OSVALDO ANTONIO RIBEIRO - OAB:1.422/MT

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

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

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

262,26 (duzentos e sessenta e dois reais e vinte e seis 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 11 (Custas e Taxas Finais ou 

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718464 Nr: 11741-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO CAVALHEIRO DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAISTILO COMERCIO DE ROUPAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN WALTER DENIER 

HUERGO BAURMEISTER - OAB:11754 MT

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1007849 Nr: 26747-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CX CONSTRUÇÕES LTDA ( CAIXA CONSTRUÇÕES 

LTDA )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELZA MARIA VELASCO NEVES, DARIO 

ZOZIMO REGO DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6.628/MT, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:12815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE SOUZA MORENO 

- OAB:17.326/MT, DORIANE J. PSENDZIUK CARVALHO - OAB:OAB/MT 

5.262

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 466145 Nr: 33470-67.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARBAS DE SOUZA LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE PAULA DE PINHO 

- OAB:13.782-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

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

R$130,86(cento e trinta reais e oitenta e seis centavos), para fins da guia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776785 Nr: 30116-63.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIL DE LIMA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

PATRÍCIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:OAB/MT 10.430

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

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

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

554,36 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,93(cento e 

quarenta reais e noventa e três 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 454451 Nr: 25973-02.2010.811.0041
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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: FABIANA ANGÊLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 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: JANAINA PEREIRA VILAGRA 

RIBEIRO - OAB:13677, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

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

R$130,86(cento e trinta reais e oitenta e seis centavos), para fins da guia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 920480 Nr: 43719-38.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

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

BUENO FILHO - OAB:13604-A

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 901859 Nr: 31218-52.2014.811.0041

 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: MARCOS BONDESPACHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 933498 Nr: 51182-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA DE LOURDES GUIMARÃES, ROMULO CEZAR 

MIRANDA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA MACEDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVEIRA - 

OAB:12963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828/MS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873553 Nr: 12248-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA RODRIGUES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

TOCANTINS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PONGELUPI NOBREGA 

BORGES - OAB:12.708, FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - 

OAB:17.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 883960 Nr: 19183-60.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO VILLA DI CAPRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASD TERCEIRIZAÇÃO SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAÚDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:12.004/O, NATÁLIA RAMOS BEZERRA - OAB:12.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MARQUES NUNES - 

OAB:6737, PAULO DE CAMPOS BORGES JUNIOR - OAB:4703/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852035 Nr: 54902-40.2013.811.0041

 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: PAULO TEIXEIRA BATISTA

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

272,15 (duzentos e setenta e dois reais e quinze centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$206,72(duzentos e seis reais e setenta e dois 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 65,43(sessenta e 

cinco reais e quarenta e três 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859326 Nr: 1200-48.2014.811.0041

 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: INGRID SMAGASZ BARROS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S/A, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSAIDE DE JESUS 

LEOPOLDINO - OAB:15.398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A, GISELLE PAULO SERVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 142.452

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

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

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

687,27 (seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 273,84(duzentos e 

setenta e três reais e oitenta 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 11 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 942188 Nr: 55874-73.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEREZINHA ENRICA MARIA FAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA, SUELI 

FERNANDES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FELIPE OLIVEIRA DO 

CARMO - OAB:15229/MT

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

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

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

272,15 (duzentos e setenta e dois reais e quinze centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$206,72(duzentos e seis reais e setenta e dois 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 65,43(sessenta e 

cinco reais e quarenta e três 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1066190 Nr: 53768-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSARIO CONCEIÇÃO CAMPOS COSTA

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 874749 Nr: 13238-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA DA SILVA ROCHA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/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 à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

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

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 
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DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411357 Nr: 1477-06.2010.811.0041

 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: Y. R. C., LUCIMARA DA CUNHA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MOLINA BARCELLOS - 

OAB:8.591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA PETTINATE RIBEIRO 

FRÓES - OAB:17.734

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

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

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

311,44 (trezentos e onze reais e quarenta e quatro centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$191,97 (cento e noventa e um reais e noventa e sete 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$104,72(cento e 

quatro reais e setenta e dois centavos), para fins da guia de taxa e ao 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1074463 Nr: 57319-92.2015.811.0041

 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: VALDINEI DE LIMA PAES

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 894784 Nr: 26356-38.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR NASCIMENTO DE FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHÉSIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10.334 - MT

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

SILVA - OAB:8184-A

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1008984 Nr: 27107-88.2015.811.0041

 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: FLAVIO LUIZ VEIGA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 924606 Nr: 46232-76.2014.811.0041

 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: MARCOS LUIZ DOS REIS

 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

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1078058 Nr: 242-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DA SILVA FIGUEIREDO SILVEIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 894794 Nr: 26363-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMDN, DIONEZIO SOUZA DO NASCIMENTO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PATRICIA DA SILVA 

BARROS - OAB:14354, 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 à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1030035 Nr: 36770-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIAN CHALES XAVIER 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

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1027682 Nr: 35656-87.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLADSS, DIOMAR DOS SANTOS SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 872029 Nr: 11081-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA SATURNINO DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB:13823/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 à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

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

554,63 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três 

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

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

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

R$ 141,20(cento e quarenta e um 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 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1069694 Nr: 55265-56.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO SEBA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047700 Nr: 45270-19.2015.811.0041

 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: SIRLEI SALETE GUINDANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIFI CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÂMARIS ALVES CHAVES - 

OAB:9656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MORAES DE 

O.MOURÃO - OAB:11161 DF

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

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

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

272,15 (duzentos e setenta e dois reais e quinze centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$206,72(duzentos e seis reais e setenta e dois 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 65,43(sessenta e 

cinco reais e quarenta e três 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798750 Nr: 5148-32.2013.811.0041

 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: ALESSANDRO LOPES COELHO

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

272,15 (duzentos e setenta e dois reais e quinze centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$206,72(duzentos e seis reais e setenta e dois 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 65,43(sessenta e 

cinco reais e quarenta e três 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 953424 Nr: 1724-11.2015.811.0041

 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: KLEYTON FIALHO DE ARRUDA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725843 Nr: 21598-21.2011.811.0041

 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: PAULO CESAR E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCIP/UCAMB - UNIÃO CUIABANA DE 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BAIRROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THATIANE ZAITUM CARDOSO - 

OAB:12.332 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ PINTO VIANA - 

OAB:10.456/MT

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 836319 Nr: 41321-55.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS SCHULLER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1020065 Nr: 31947-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI RIBEIRO PEGO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA - 

OAB:8506A

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925331 Nr: 46700-40.2014.811.0041

 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: JORGE GOMES RODRIGUES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 898810 Nr: 28921-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANI ALVES MOREIRA DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1105728 Nr: 12850-24.2016.811.0041

 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: LUCI SENRA MACHADO

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 947395 Nr: 58773-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO BARBOSA PASCOAL

 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 CORRÊA DA 
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SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 918463 Nr: 42390-88.2014.811.0041

 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: ÁLVARO JOSÉ ORMOND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 855688 Nr: 58108-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYSE SILVEIRA DE SOUZA ALVES

 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:OAB/MS 5.871

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

trinta reais e oitenta 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 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713852 Nr: 6990-18.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECÍLIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO COSTA DA MATA, BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LÚCIA MARQUES LEITE - 

OAB:11.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA - ICEC - OAB: 7.057/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida ANTONIO COSTA DA MATA, 

para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 557,92 (quinhentos e cinquenta e sete reais 

e noventa e dois centavos centavos), a que foi condenado nos termos da 

r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 144,49(cento e quarenta e quatro 

reais e quarenta 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 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1029672-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Outros Interessados:

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JAMES ANDREI ZUCCO OAB - SC10134 (ADVOGADO)

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO)

ESFERATUR PASSAGENS E TURISMO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Visto. I - Pugna a recuperanda pela concessão de “tutela de urgência”, a 

fim de que sejam suspensos os apontamentos existentes em nome da 

recuperanda Caiman Ecoturismo Ltda ME, até o cumprimento integral do 

plano de recuperacao judicial (id 11091232/11091248). Afirma que “é de 

extrema importância que a empresa não ostente restrições creditícias em 

seu nome e em nome de seus sócios, haja vista que muitos dos 

fornecedores, infelizmente, não enxergam a recuperação judicial como a 

busca pelos empresários de um mecanismo jurídico sério, que a empresa 

utiliza para superar um momento de crise, deixando de dar a confiabilidade 

negocial necessária para que a recuperanda possa atingir esse fim” (sic – 

fl. 2, id 11091232). Tal como prevê o art. 303 do CPC/2015, a tutela 

antecipada, ou satisfativa, depende da coexistência dos seguintes 

requisitos: a contemporaneidade da medida, o requerimento de tutela 

antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, 

do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo. In casu, cumpre ressaltar que o mero pedido de 

recuperação judicial ou o deferimento do seu processamento não tem o 

condão de impedir que os credores lancem mãos de medidas de que 

dispõem em virtude do inadimplemento do devedor, dentre elas o protesto 

e a inclusão do nome dos devedores em banco de dados de órgãos de 

proteção ao crédito. Ademais, assim preconiza o Enunciado 54 da I 

Jornada de Direito Comercial: “O deferimento do processamento da 
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recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome 

do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de 

protestos.” Ressalte-se ainda, que nessa fase processual não há que se 

falar em créditos sujeitos a novas condições de adimplemento, uma vez 

que a novação dos créditos somente ocorrerá com a homologação do 

plano e consequente concessão da recuperação judicial, não se podendo 

olvidar ainda, que tal novação fica sujeito a condição resolutiva, uma vez 

que, por força do disposto no art. 61, da Lei 11.101/05, o descumprimento 

de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação acarretará a 

convolação da recuperação judicial em falência. Sobre a questão já se 

manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: 

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE 

PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY 

PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, 

MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. 

POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO 

CJF/STJ. (…) 4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano 

material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene - havendo 

apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se 

ultrapasse o termo legal (§ 4° do art. 6°) ou que se dê posterior decisão do 

juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição 

do plano). 5. Como o deferimento do processamento da recuperação 

judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em 

exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os 

registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. 

Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de 

Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 

1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015) Nesse sentido, a pretensão da 

requerente é contrária ao princípio da transparência que deve reger as 

relações empresariais que eventualmente venham a se estabelecer, 

impedindo, inclusive, que terceiros interessados possam ter conhecimento 

da verdadeira situação da empresa e ter liberdade para com ela contratar. 

Desse modo, estando ausentes os requisitos autorizadores da medida, o 

indeferimento da concessão da tutela de urgência é medida que se impõe. 

Ante ao exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência para suspensão 

de todos os apontamentos e protestos existentes em nome da devedora e 

de seus sócios. II - Recebo o Plano De Recuperação Judicial apresentado 

pela recuperanda (id 11251379/11251409). Expeça-se edital contendo o 

aviso de recebimento do plano de recuperação judicial (art. 53, parágrafo 

único) e a relação de credores do Administrador Judicial (art. 7º, §2º), 

atendendo assim ao princípio da economia processual e 

consequentemente onerando menos as devedoras. Consigne-se no 

referido Edital que os credores têm o prazo De 30 (trinta) dias úteis para 

manifestarem eventual Objeção Ao Plano de Recuperação Judicial (art. 55, 

parágrafo único), contados da publicação do Edital; bem como que o 

Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público, 

apresentem Impugnação contra a relação de credores do Administrador 

Judicial, no Prazo De 10 (dez) Dias úteis, nos termos do art. 8º, da Lei 

11.101/05. Após, intime-se a recuperanda para que, providencie a 

publicação do edital citado alhures, no prazo de 05 dias úteis, sob pena de 

caracterização de desídia, devendo, em seguida, juntar nos autos os 

comprovantes de publicação. III- Ciente da alteração de endereço da sede 

da empresa recuperanda (id 11399921/11399934). Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1061654 Nr: 51716-38.2015.811.0041

 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 BRADESCO S/A, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. MARQUES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Visto.

Considerando o disposto no artigo 10, do Novo Código de Processo Civil, 

segundo o qual “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com 

base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício” intime-se o banco impugnante para, no prazo de 05 

dias úteis, manifestar sobre a alegação da recuperanda (fls. 301/311).

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Visto.

Considerando o disposto no artigo 10, do Novo Código de Processo Civil, 

segundo o qual “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com 

base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício” intime-se o banco impugnante para, no prazo de 05 

dias úteis, manifestar sobre a alegação da recuperanda (fls. 301/311).

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 433122 Nr: 12683-17.2010.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - OAB:88807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando os presentes autos, intimo o credor/interessado TOTVS 

S/A, por intermédio de seu causídico William Carmona Maya, para, no 

prazo de 05 dias, regularizar a representação processual, juntando aos 

autos procuração outorgada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270395 Nr: 27775-88.2017.811.0041

 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: SERGIO RICARDO FERREIRA DA SILVA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS 

METALURGICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, THIAGO AUGUSTO FRANCO - OAB:50044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Visto.

I- Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 18/24).

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por SERGIO RICARDO 

FERREIRA DA SILVA, por dependência aos autos da recuperação judicial 

da BIMETAL INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA (Processo nº 

46354-55.2015.811.0041 – Código 1049831), que, conforme autoriza o 

§5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 
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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 das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1293459 Nr: 5991-21.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI ZACARIAS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Gomes - OAB:3587, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NESPOLI - 

OAB:9229MT

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II – Como se infere dos autos o pedido inicial veio instruído com certidão 

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 5.962,75 (fl. 21), atualizado até 30/08/2017, tendo sido a 

decretação da falência em 10/02/2015.

Portanto, a atualização do crédito contraria o disposto no art. 9º, inciso II, 

da Lei de Regência, que estabelece que o crédito deve ser atualizado até 

a data da decretação da falência.

Assim sendo, intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, 

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270423 Nr: 27802-71.2017.811.0041

 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: FERNANDO DAMIÃO DOS SANTOS, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLLA PATRICIA SOUZA - 

OAB:5.264/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINI NESPOLI - 

OAB:9229

 Visto.

I- Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 19/20).

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por FERNANDO DAMIÃO 

DOS SANTOS, por dependência aos autos da falência da COTTON KING 

LTDA (Processo nº 29375-91.2010.811.0041 – Código 459997), que, 

conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida 

como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma 

do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1278154 Nr: 1277-18.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL RODRIGUES DE LIMA JUNIOR, CARLA 

HELENA GRINGS & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, RONARA VIEIRA CARVALHO - 

OAB:20.982/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7187/MT

 Visto.

I- Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 16/20).

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por EMANUEL 

RODRIGUES DE LIMA JUNIOR, por dependência aos autos da recuperação 

judicial da DSS SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 

(Processo nº 23113-52.2015.811.0041 – Código 999210), que, conforme 

autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como 

IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do 

artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1293977 Nr: 6180-96.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERREIRA DOS SANTOS, ANTÔNIO LUIZ 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Modelo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

O presente pedido de habilitação de crédito veio desacompanhado do 

comprovante de recolhimento das custas processuais e taxas judiciais.

Assim, intime-se o requerente para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1064164 Nr: 52794-67.2015.811.0041

 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: TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, VALOR 
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ENGENHARIA LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:21678/PE

 Visto.

Sobre as alegações do administrador judicial (fls. 278/279), diga a 

recuperanda, no prazo de 15 dias úteis.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 387023 Nr: 22897-04.2009.811.0041

 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 AYMORE REAL S/A, SEBASTIÃO MONTEIRO 

DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, CURTUME ARAPUTANGA S/A, FRIGORÍFICO 

ARAPUTANGA S/A, CURTUME JANGADAS S/A, FRIGORIFICO REDENTOR 

S/A, REDENÇÃO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

DE COUROS LTDA, CURITIBA AGROPECÚARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, AGROPECUÁRIA SERRA AZUL LTDA, J. P. M. B. INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GOMES DOS 

SANTOS - OAB:10366/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10209, 

KELLY YUMI KATSURAGAWA - OAB:181149/SP, SÉRGIO DE PAULA 

EMERENCIANO - OAB:195.469

 Visto.

Ante a certidão retro, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1293451 Nr: 5986-96.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO JOSE DE ALMEIDA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO MODELO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565-MT, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT 7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por RONALDO JOSÉ DE 

ALMEIDA, por dependência aos autos da Falência do SUPERMERCADO 

MODELO LTDA E OUTROS (Processo nº 6917-75.2013.811.0041 – Código 

800492), que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve 

ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e 

processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1050111 Nr: 46479-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE DORTA DE FREITAS LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALOR ENGENHARIA LTDA, TRÊS IRMÃOS 

ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO CAREAGA - 

OAB:6713-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - 

OAB:8340-B, MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - OAB:4.626

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

 PROCESSO Nº 46479-23.2015.811.0041 (CÓDIGO 1050111)

Aos quinze dias do mês de maio do ano de 2018, às 15:00 horas, nesta 

cidade e comarca de Cuiabá/MT, no Fórum Cível, onde presentes se 

encontravam a Exma. Srª. Drª. Anglizey Solivan de Oliveira, MMª. Juíza de 

Direito da 1ª Vara Cível (gabinete I) e eu, a quem a MMª. Juíza determinou 

que após as formalidades de estilo, levasse a público o pregão na 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO (INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS), nos autos 

da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO que LEONICE DORTA DE 

FREITAS LARA promove contra VALOR ENGENHARIA LTDA. E TRÊS 

IRMÃOS ENGENHARIA LTDA. Feito o pregão foi certificada a presença do 

advogado das requeridas o Dr. Luciano André Frizão. Aberta a audiência, 

a oitiva das testemunhas restou prejudicada em razão das mesmas não 

terem sido localizadas. O advogado das requeridas pugnou pela 

concessão de prazo para informar o endereço atualizado das 

testemunhas. A seguir a MMª. Juíza de Direito proferiu a seguinte 

DELIBERAÇÃO: Redesigno a audiência para o dia 10 de julho de 2018, 

15:00 horas. Concedo ao advogado das requeridas o prazo de 10 (dez) 

dias úteis para juntar nos autos o endereço das testemunhas. Nada mais. 

Sai o presente devidamente intimado. Cumpra-se. Eu, RAM, o digitei.

 ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

JUÍZA DE DIREITO

LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO

 ADVOGADA DA REQUERENTE

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206553 Nr: 7083-68.2017.811.0041

 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: WASHINGTON LUIS SILVA PRADO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN GUSTAVO DE MORAES 

TEIXEIRA - OAB:21,002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Vistos.Cuida-se de pedido de habilitação de crédito trabalhista, 

objetivando a inclusão do crédito reconhecido perante a Justiça do 

Trabalho no curso da recuperação judicial da empresa Aurora 

Construções Incorporações e Serviços Ltda. Recebo a inicial, uma vez 

que devidamente instruída com os documentos indispensáveis a 

propositura da ação.Intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo 

de 05(cinco) dias.Na sequência, intime-se o Administrador Judicial para se 

pronunciar em igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às 

disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o 

rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se 

o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas 

trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, 

salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); c) o 

valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, 

caso não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo 
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requerente; d) se o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos 

quadros de credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu 

valor e classe.Após, vista ao Ministério Público.Concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.Às 

providências.Cuiabá14 de maio de 2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1286667 Nr: 3808-77.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 

DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE CAMPINAS E REGIÃO, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, VESPER CONSTRUTORA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:250.387/SP, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Em caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.Com a juntada da manifestação, 

intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) 

dias.Na sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar 

em igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições 

do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo 

foi anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se 

pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de 

acordo quando deverá habilitar o valor integral); c) o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha 

sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se 

o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de 

credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e 

classe.Após, vista ao Ministério Público.Às providências.Cuiabá, 09 de 

maio de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1293952 Nr: 6171-37.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONILSON FELICIANO DA SILVA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS MSR 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE KRUEGER DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 12.216, EDSON ABREU XAVIER - 

OAB:4915, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Em caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.Com a juntada da manifestação, 

intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) 

dias.Na sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar 

em igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições 

do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo 

foi anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se 

pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de 

acordo quando deverá habilitar o valor integral); c) o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha 

sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se 

o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de 

credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e 

classe.Após, vista ao Ministério Público.Concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.Às 

providências.Cuiabá, 23 de abril de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1071003 Nr: 55813-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA, ALTEVIR 

PIEROZAN MAGALHÃES, ELIZETE PIEROZAN MAGALHÃES, ALDECIR 

PIEROZAN MAGALHÃES, CLAIRTON PIEROZAN MAGALHÃES, ALTAIR 

PIEROZAN MAGALHÃES, ETELVINA REGINA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Em consulta ao sistema Apolo, verifica-se que o presente feito 

está vinculado a recuperação judicial nº 6917-75.2013.811.0041 (código 

800492) que é de competência do Gabinete I.Assim, declino da 

competência para o Juízo do Gabinete I desta 1ª Vara Cível de Cuiabá, 

devendo o Gestor Judiciário promover a adequada redistribuição do 

feito.Intimem-se.Às providências.Cuiabá, 09 de maio de 2018.Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206756 Nr: 7262-02.2017.811.0041

 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: RENALDO CECILIO DE ARRUDA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN GUSTAVO DE MORAES 

TEIXEIRA - OAB:21,002/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Cuida-se de Habilitação de Crédito proposta por Renaldo Cecilio de Arruda 

almejando a inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da 

recuperação judicial da empresa Aurora Construções Incorporações e 

Serviços Ltda., que tramita nesta vara sob o n. 7262-02.2017.811.0041 

(código 1206756).

Instada a se manifestar, a administradora judicial informa que a presente 

ação foi distribuída em duplicidade com a habilitação de crédito de código 

1206552, identificando, assim, a existência de litispendência.

Vieram os autos conclusos para apreciação.

É o relatório do essencial. Fundamento e decido.

Observo que a discussão posta em juízo neste processo é exatamente 

idêntica àquela discutida nos autos de código 1206552, com a reprodução 

das mesmas partes, pedido e causa de pedir, o que configura a 

litispendência.

Assim, a fim de evitar o processamento de incidentes idênticos, a extinção 

deste processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.

 Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LITISPENDÊNCIA – CONFIGURAÇÃO – PEDIDO 

DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PENDENTE DE JULGAMENTO – EXTINÇÃO 

DA SEGUNDA DEMANDA AJUIZADA. Deve ser reconhecida a 

litispendência entre as ações de Habilitação de crédito e Impugnação de 

crédito, porquanto há identidade de partes, causa de pedir e pedido (art. 

301, § 3°, do CPC). (TJMG, AI 10024141703751001 MG, Relator: Yeda 

Athias, Data de Julgamento 14/05/2015, 6ª Câmara Cível, Data de 

Publicação 22/04/2015).

Pelo exposto, reconheço a litispendência e julgo extinto este processo 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, condenando 

a parte autora ao pagamento das custas processuais, caso pendentes.

 Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios, vez que a 

relação processual não chegou a se aperfeiçoar.
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Transitada em julgado, arquive-se e proceda-se ao desapensamento dos 

autos.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de maio de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1299493 Nr: 8323-58.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO PORFÍRIO DA SILVA, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:10.055 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032/MT

 Em caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.Com a juntada da manifestação, 

intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) 

dias.Na sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar 

em igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições 

do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo 

foi anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se 

pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de 

acordo quando deverá habilitar o valor integral); c) o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha 

sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se 

o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de 

credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e 

classe.Após, vista ao Ministério Público.Concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.Às 

providências.Cuiabá, 10 de maio de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1291047 Nr: 5227-35.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN BAMBERG DE MATOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUCOES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MAYRA MORAES DE LIMA - OAB:5943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE BARROS 

ZANIN - OAB:12129-A

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206423 Nr: 6969-32.2017.811.0041

 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: WASHINGTON LUIS SILVA PRADO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN GUSTAVO DE MORAES 

TEIXEIRA - OAB:21,002/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Cuida-se de Habilitação de Crédito proposta por Washington Luis Silva 

Prado almejando a inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da 

recuperação judicial da empresa Aurora Construções Incorporações e 

Serviços Ltda.

Observo que a discussão posta em juízo neste processo é exatamente 

idêntica àquela discutida nos autos de código n. 1206553, com a 

reprodução das mesmas partes, pedido e causa de pedir, o que configura 

a litispendência.

Assim, a fim de evitar o processamento de incidentes idênticos, e levando 

em consideração que o presente feito foi distribuído posteriormente ao 

acima indicado, a extinção deste processo sem resolução do mérito é 

medida que se impõe.

 Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LITISPENDÊNCIA – CONFIGURAÇÃO – PEDIDO 

DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PENDENTE DE JULGAMENTO – EXTINÇÃO 

DA SEGUNDA DEMANDA AJUIZADA. Deve ser reconhecida a 

litispendência entre as ações de Habilitação de crédito e Impugnação de 

crédito, porquanto há identidade de partes, causa de pedir e pedido (art. 

301, § 3°, do CPC). (TJMG, AI 10024141703751001 MG, Relator: Yeda 

Athias, Data de Julgamento 14/05/2015, 6ª Câmara Cível, Data de 

Publicação 22/04/2015).

Pelo exposto, reconheço a litispendência e julgo extinto este processo 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, condenando 

a parte autora ao pagamento das custas processuais, caso pendentes.

 Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios, vez que a 

relação processual não chegou a se aperfeiçoar.

Transitada em julgado, arquive-se e proceda-se ao desapensamento dos 

autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá 14 de maio de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1299332 Nr: 8273-32.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, BANCO BRADESCO 

CARTÕES S/A, FABIOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS MSR 

LTDA (GETÚLIO GRILL), G. V. FILHO EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, RHAMAEL THEODORUS 

YOHANNES OLIVEIRA SHILVA GOMES VILLAR - OAB:19143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Vistos.Cuida-se de impugnação de crédito formulada por Banco Bradesco 

S/A, no curso da recuperação judicial de Comercial de Bebidas e 

Alimentos Msr Ltda.No presente caso, verifica-se que a parte requerente 

juntou todos os documentos indispensáveis à propositura desta ação, nos 

termos do art. 13 da LRF.Deste modo, intime-se a recuperanda para se 

manifestar, no prazo de 05(cinco) dias.Na sequência, intime-se o 

Administrador Judicial para se pronunciar em igual prazo.Após, vista ao 

Ministério Público.

Às providências.Cuiabá, 09 de maio 2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1287138 Nr: 3986-26.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVANÇO ADMINISTRAÇÃO E 
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INCORPORADORA LTDA, RONIMÁRCIO NAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA CRISTINA LEITE DE 

SOUZA - OAB:21.399, MARINALVA LENIR LEITE DE SOUZA - 

OAB:18.721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4.247/MT, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6745, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Vistos.

Cuida-se de embargos de terceiro, com pedido liminar, opostos por Samuel 

Lourenço Dias em desfavor da Massa Falida de Trese Construtora e 

Incorporadora Ltda.

Verifica-se que a discussão posta em juízo neste processo é exatamente 

idêntica àquela discutida nos autos de código n 1280400, com a 

reprodução das mesmas partes, pedido e causa de pedir, o que configura 

a litispendência.

Assim, a fim de evitar o processamento de incidentes idênticos, e levando 

em consideração que o presente feito foi distribuído posteriormente ao 

acima indicado, a extinção deste processo sem resolução do mérito é 

medida que se impõe.

 Pelo exposto, reconheço a litispendência e julgo extinto este processo 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, condenando 

a parte autora ao pagamento das custas processuais, caso pendentes.

 Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios, vez que a 

relação processual não chegou a se aperfeiçoar.

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de maio de 2018

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 25704 Nr: 8700-54.2003.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. CHRISTONI - ME, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BAMERINDUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, NORMA AUXILIADORA MAIA HANS - OAB:4.467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT

 Tendo em vista recente cadastramento do administrador judicial, intimo-o 

para se manifestar nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 74457 Nr: 6469-30.1998.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MARIA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA - MASSA FALIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERCI MOLETA - 

OAB:3533-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11800, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 Vistos.

Considerando que a ação falimentar código nº 131740 não foi encerrada, 

renovo a suspensão deste feito, nos termos do art. 24 do DL n. 7.661/45 

c/c art. 313, § 4º, do CPC.

No mais, defiro o pedido de fl. 88, devendo a Secretaria promover as 

retificações necessárias.

Intime-se.

 Às providências.

Cuiabá, 15 de maio de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206752 Nr: 7258-62.2017.811.0041

 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: GILBERTO ALVES DO NASCIMENTO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MILTON APARECIDO BANHADO - OAB:SP/286.273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Cuida-se de Habilitação de Crédito proposta por Gilberto Alves do 

Nascimento almejando a inclusão de seu crédito no quadro-geral de 

credores da recuperação judicial da empresa Aurora Construções 

Incorporações e Serviços Ltda.

Instada a se manifestar, a administradora judicial informa que a presente 

ação foi distribuída em duplicidade com a habilitação de crédito de código 

1206744, identificando, assim, a existência de litispendência.

Vieram os autos conclusos para apreciação.

É o relatório do essencial. Fundamento e decido.

Observo que a discussão posta em juízo neste processo é exatamente 

idêntica àquela discutida nos autos de código n. 1206744, com a 

reprodução das mesmas partes, pedido e causa de pedir, o que configura 

a litispendência.

Assim, a fim de evitar o processamento de incidentes idênticos, a extinção 

deste processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.

 Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LITISPENDÊNCIA – CONFIGURAÇÃO – PEDIDO 

DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PENDENTE DE JULGAMENTO – EXTINÇÃO 

DA SEGUNDA DEMANDA AJUIZADA. Deve ser reconhecida a 

litispendência entre as ações de Habilitação de crédito e Impugnação de 

crédito, porquanto há identidade de partes, causa de pedir e pedido (art. 

301, § 3°, do CPC). (TJMG, AI 10024141703751001 MG, Relator: Yeda 

Athias, Data de Julgamento 14/05/2015, 6ª Câmara Cível, Data de 

Publicação 22/04/2015).

Pelo exposto, reconheço a litispendência e julgo extinto este processo 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, condenando 

a parte autora ao pagamento das custas processuais, caso pendentes.

 Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios, vez que a 

relação processual não chegou a se aperfeiçoar.

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de maio de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1207291 Nr: 7542-70.2017.811.0041

 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: BENEDITO ALVES DE ARRUDA, JOSÉ LUIZ PINTO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13456-B, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, DIRCEU MARCELO HOFFMANN - OAB:16538, MILTON 

VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3076-A

 Vistos.

Trata-se de habilitação de crédito proposta por Benedito Alves de Arruda 

pela qual almeja a inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da 

recuperação judicial de Texas Construções e Incorporações Ltda.

À fl. 07, a parte autora apresenta pedido de extinção do feito, informando 

que a petição de fl. 05 deveria ser encaminhada e juntada ao processo 

código 467368, e não recebida como petição inicial, como de fato ocorreu 
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pelo cartório distribuidor.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Decido.

Diante da manifestação de vontade da parte autora constante na petição 

retro e constatado erro de distribuição, defiro o pedido de desistência da 

ação, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, e julgo extinto o 

presente feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do 

CPC.

Determino o desentranhamento da petição de fl. 05, devendo ser entregue 

ao patrono da parte autora, substituindo-a por cópia.

 Deixo de condenar a requerente em honorários advocatícios vez que a 

relação processual não chegou a se aperfeiçoar, não tendo havido a 

intervenção de advogado pela parte requerida, bem como ao pagamento 

de custas e despesas processuais, nos termos do art. 413, XII, Dec. 

2129/86.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de maio de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1220309 Nr: 11572-51.2017.811.0041

 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: MARCELO ROSA DA SILVA, ALINE BARINI NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA 

PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT, RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - OAB:15138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1292804 Nr: 5803-28.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEI BATISTA DA SILVA, RONIMARCIO NAVES 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO GENETICA SÃO TOME LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12.223 OAB MT, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, FABIO SOUZA PONCE - OAB:9.202/MT, GEORGE 

MILLER FILHO - OAB:10.240 MT, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, 

LUCIANA MARTINHA HARDMAN DA SILVA - OAB:13270 - MT, 

REALINO DA ROCHA BASTOS - OAB:5.713/MT, SAULO AUGUSTO 

CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - OAB:10.525/MT

 Vistos.

Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito, objetivando a 

inclusão do crédito reconhecido perante o Juizado Especial de Jaciara no 

curso do processo de falência da empresa Centro de Genética São Tome 

Ltda.

Nos termos do art. 9º da LRF, a habilitação de crédito deve conter a 

qualificação do credor/requerente, o valor do crédito atualizado até a data 

do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência, sua 

origem e classificação, os documentos comprobatórios do crédito na sua 

forma original ou autenticada.

No presente caso, verifica-se que a parte requerente não juntou todos os 

documentos indispensáveis à propositura desta ação.

Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando 

aos autos os seguintes documentos: a) comprovante de endereço; b) 

certidão do trânsito em julgado.

 Por fim, deverá ainda a parte autora no mesmo prazo comprovar o 

recolhimento das custas de distribuição da presente habilitação (item 02 

da tabela “B” do Provimento nº 41/2013-CGJ).

Em caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.

Com a juntada da manifestação, intime-se a recuperanda para se 

manifestar, no prazo de 05(cinco) dias.

Na sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar em 

igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do 

art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) o valor do crédito atualizado 

até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha sido 

obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; b) se o 

crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores 

dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 10 de maio de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1294554 Nr: 6387-95.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIVALDO MIRANDA DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ARLEY DA SILVA - 

OAB:11250, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032

 Em caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.Com a juntada da manifestação, 

intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) 

dias.Na sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar 

em igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições 

do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo 

foi anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se 

pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de 

acordo quando deverá habilitar o valor integral); c) o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha 

sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se 

o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de 

credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e 

classe.Após, vista ao Ministério Público.Às providências.Cuiabá, 23 de 

abril de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206552 Nr: 7082-83.2017.811.0041

 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: RENALDO CECILIO DE ARRUDA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN GUSTAVO DE MORAES 

TEIXEIRA - OAB:21,002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Vistos.

Cuida-se de pedido de habilitação de crédito trabalhista, objetivando a 

parte autora a inclusão do crédito reconhecido perante a Justiça do 

Trabalho no curso da recuperação judicial da empresa Aurora 

Construções e Incorporações Ltda.

Recebo a inicial, uma vez que devidamente instruída com os documentos 

indispensáveis a propositura da mesma.
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Intime-se a Administradora Judicial para se manifestar em 05 (cinco) dias, 

oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, 

parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior 

ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar 

está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do 

trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de acordo 

quando deverá habilitar o valor integral); c) o valor do crédito atualizado 

até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha sido 

obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o 

crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores 

dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe.

Na sequência, intime-se a recuperanda para se manifestar, também em 

05(cinco) dias.

Após, vista ao Ministério Público.

Defiro o os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Cuiabá, 06 de abril de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1242996 Nr: 19030-22.2017.811.0041

 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: LUIZ SANTANA DE QUEIROZ, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, JOÃO FERNANDES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 5721/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

2.049,64 (dois mil e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), 

consistente em valor devido a título de verbas indenizatórias.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja 

exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, diante do deferimento, dos 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do 

CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não ter havido 

resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 

1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publ ique-se.  Int imem-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 10 de maio de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1223706 Nr: 12732-14.2017.811.0041

 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: JOÃO BATISTA DOS SANTOS CHAVES, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INICIAL OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, 

AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, e determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral 

de credores da empresa recuperanda o crédito da parte autora no 

montante de R$ 2.204,92 (dois mil duzentos e quatro reais e noventa e 

dois centavos), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, 

caso pendentes, diante do deferimento, neste momento, dos benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos 

honorários advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da 

parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 14 de maio de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1296437 Nr: 7281-71.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERMANO DA SILVA OLIVEIRA, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GREFF RYCCELLY REINOSO DA 

SILVA - OAB:13932/MT, GUARACY CARLOS SOUZA - OAB:3287/MT, 

JOELMA DOS SANTOS FERREIRA - OAB:4851-B/MT, KARLLA 

PATRICIA SOUZA - OAB:5.264/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - 

OAB:14826, RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO - OAB:7635-E, TONY 

VITOR SANTOS SOUZA - OAB:10460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032/MT

 Em caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.Com a juntada da manifestação, 

intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) 

dias.Na sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar 

em igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições 

do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo 

foi anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se 

pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de 

acordo quando deverá habilitar o valor integral); c) o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha 

sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se 

o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de 

credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e 

classe.Após, vista ao Ministério Público.Concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.Às 

providências.Cuiabá, 10 de maio de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1210376 Nr: 8537-83.2017.811.0041

 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: POLIMIX CONCRETO LTDA, ISV INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A, RODRIGO JOÃO ROSOLIM SALERNO - OAB:236958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:16.394, MENEZES 

FOLLMANN - OAB:, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1280549 Nr: 2019-43.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J S BRANDÃO FILHO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, 

JOÃO SOARES BRANDÃO FILHO, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, 

PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA, NATÁLIA BONORA VIDRIH FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIPAR ENERGIA S. A., BIPAR INVESTIMENTOS 

E PARTICIPAÇÕES S/A, RAS LOCAÇAO DE GUINDASTES LTDA - ME, 

BIMETAL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA, MAVI ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO LTDA , RENNER HERRMANN S.A., BANCO J. SAFRA S.A, 

BANCO BRADESCO S/A, VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, NATÁLIA BONORA VIDRIH FERREIRA - OAB:SP 

214.861, PAULO SERGIO DE OLIVEIRA - OAB:5988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1299026 Nr: 8194-53.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE SOUZA DIAS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Em caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.Com a juntada da manifestação, 

intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) 

dias.Na sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar 

em igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições 

do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo 

foi anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se 

pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de 

acordo quando deverá habilitar o valor integral); c) o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha 

sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se 

o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de 

credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e 

classe.Após, vista ao Ministério Público.Às providências.Cuiabá, 09 de 

maio de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1251055 Nr: 21496-86.2017.811.0041

 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: PAULO RICARDO TIEMANN, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAZ PAULO PAGOTTO - 

OAB:5201-B, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6095, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, FABRINA 

ELY GOUVÊA F. JUNQUEIRA - OAB:6.638-MT, RAFAEL CISNEIRO 

RODRIGUES - OAB:19.032/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152481 Nr: 32777-73.2016.811.0041

 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: MICHELLY RODRIGUES DE LIMA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, VIRIATO BISPO SEABRA - OAB:11061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) 

dias.Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

 Intime-se.Às providências.Cuiabá, 14 de maio de 2018.Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1191460 Nr: 1869-96.2017.811.0041

 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: EDMUNDO ALONSO ARDAIA, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI - OAB:13266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022/O-MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:266539-SP, FABRINA ELY 

GOUVÊA F. JUNQUEIRA - OAB:6.638, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

 Intime-se.

Às providências.

Cuiabá, 14 de maio de 2018

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206744 Nr: 7250-85.2017.811.0041

 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: GILBERTO ALVES DO NASCIMENTO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MILTON APARECIDO BANHADO - OAB:SP/286.273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, 

diante do deferimento, dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 
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Cumpra-se.Cuiabá, 10 de maio de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 757775 Nr: 9980-45.2012.811.0041

 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: JOSÉ CARLOS GONÇALVES, CONTAUD REP. POR 

JOSE ARLINDO DO CARMO, PAVONI ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO NÚÚD DE SOUZA - 

OAB:23.151/PR, JOSÉ ANTONIO VOLPI DA SILVA - OAB:8.108/PR, 

LUCIEN F. F. PAVONI - OAB:6.525 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT

 Vistos.Oficie-se a Vara do Trabalho de Paranavaí/PR, bem como a Caixa 

Econômica Federal, para em 05 (cinco) dias prestarem informações 

acerca do petitório de fls. 23/24.Intime-se, via DJE, o patrono da parte 

autora para, em igual prazo, se manifestar nos mesmos termos.Após, 

imediatamente conclusos.Às providências.Cuiabá, 14 de maio de 

2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1268871 Nr: 27295-13.2017.811.0041

 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: GLAUCIO DE ABREU CASTAÑON, CARLA HELENA 

GRINGS & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STELLATO & STELLATO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, JEFFERSON NUNES FLORES - OAB:17.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1209646 Nr: 8301-34.2017.811.0041

 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: MARIO PEREIRA DA SILVA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:18.047 MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, e determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral 

de credores da empresa recuperanda o crédito da parte autora no 

montante de R$ 6.301,66 (seis mil trezentos e um reais e sessenta e seis 

centavos), consistente em valor devido a título de verbas indenizatórias e 

parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 14 de maio de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1244632 Nr: 19464-11.2017.811.0041

 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: LEIDE LAURA DA SILVA BARBOSA, FABIOLA BRITO 

DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/O, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A, JOSÉ 

MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990, THAIS SVERSUT - OAB:

 Vistos.

Cuida-se de embargos de terceiro, com pedido liminar, opostos por Leide 

Laura da Silva Barbosa em desfavor de Engecenter Construtora e 

Incorporadora Ltda.

O embargante aduz, em síntese, que adquiriu o imóvel descrito na inicial 

em 2011, tendo ocorrida a transferência da propriedade, sendo 

surpreendida com a notícia de que seu imóvel, consta na lista de bens a 

serem leiloados para garantir pagamento de débito da embargada junto a 

seus credores, tramitando a recuperação judicial sob o Código n. 983647.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 07/15.

 É o breve relato. Decido.

Entendo por bem apreciar o pedido liminar após o oferecimento de 

resposta das partes envolvidas, quando, certamente existirão maiores 

elementos para a compreensão da matéria fática e jurídica.

Portanto, cite-se a embargada, no endereço indicado no processo 

principal (Código n. 983647), para contestar o presente no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme disposição legal prevista no art. 679 do CPC, sob 

pena de se presumir aceito como verdadeiros os fatos alegados.

Em seguida, intime-se a administradora judicial, para se manifestar, no 

mesmo prazo.

 Após, vista ao Ministério Público.

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e 

seguintes do CPC.

Intimem-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de maio de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 930939 Nr: 49783-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 

EIRELLI, ITAMAR VERAS DA SILVA, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STELLATO & STELLATO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - 

OAB:8361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT

 Vistos.

Cuida-se de habilitação de crédito proposta por Veras Assessoria e 

Consultoria Empresaria Eireli em face de Stellato & Stellato Ltda., aduzindo, 

em síntese, ser credor quirografário da empresa recuperanda, na quantia 

atualizada de R$523.088,05 (quinhentos e vinte e três mil, oitenta e oito 

reais e cinco centavos).

 Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se acerca das petições de fls. 35/41 e 56/58, oportunidade em 

que deverá esclarecer qual a origem do seu crédito, em especial referente 

aos cheques de fls. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 e 25, bem como apresente o 

cálculo atualizado até a data do pedido recuperaciona, nos termos do 

inciso II, do art. 9°, da LRF.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 28 de 558



Em caso de descumprimento da determinação acima, certifique-se e 

venham os autos conclusos.

Com a manifestação, intime-se a recuperanda para que se pronuncie nos 

autos em 05 (cinco) dias.

Na sequência, intime-se a administradora judicial para emitir seu parecer 

no mesmo prazo.

Após, vista ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 11 de maio de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1291593 Nr: 5436-04.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR ALVES DE SOUZA, RONIMÁRCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE AVANÇO 

ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA CRISTINA LEITE DE 

SOUZA - OAB:21.399, MARINALVA LENIR LEITE DE SOUZA - 

OAB:18.721, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:OAB/MT 6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4.247/MT, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6745

 Vistos.Cuida-se de embargos de terceiro, com pedido liminar, opostos por 

Samuel Lourenço Dias em desfavor da Massa Falida de Trese Construtora 

e Incorporadora Ltda.Verifica-se que a discussão posta em juízo neste 

processo é exatamente idêntica àquela discutida nos autos de código n 

1280400, com a reprodução das mesmas partes, pedido e causa de pedir, 

o que configura a litispendência.Assim, a fim de evitar o processamento 

de incidentes idênticos, e levando em consideração que o presente feito 

foi distribuído posteriormente ao acima indicado, a extinção deste 

processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.

Pelo exposto, reconheço a litispendência e julgo extinto este processo 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, condenando 

a parte autora ao pagamento das custas processuais, caso pendentes. 

Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios, vez que a 

relação processual não chegou a se aperfeiçoar.Transitada em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 14 de maio de 2018Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1038985 Nr: 41134-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ TAVARES, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CAROLINA PARONETO 

MENDES PIGNATARO - OAB:191.958/SP, LUIS GUSTAVO 

MARTELOZZO - OAB:299.933, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. (...) Após análise acurada dos autos, verifica-se que os cheques, 

objeto deste pedido de habilitação de crédito, também são objeto de 

discussão em na Ação Anulatória n. 41734-34.2014.811.0041 (Código 

917489), que objetiva a desconstituição dos créditos representados pelos 

cheques, bem como na Ação Monitória n. 17588-26.2014.8.11.0041 

(Código n. 881335) e Ação Cautelar n. 36065-97.2014.811.0041 (Código n. 

908884), todas em trâmite na 10ª Vara Cível desta comarca.Logo, 

havendo naquela ação anulatória eventual reconhecimento da nulidade do 

crédito pleiteado nos presentes autos, tal resultado implicará diretamente 

na resolução do conflito posto neste feito, acarretando a extinção do 

processo de habilitação. Deste modo, em razão da prejudicialidade externa 

evidenciada, suspendo a presente habilitação, com fulcro no artigo 313, V, 

“a”, do CPC, até o julgamento final da aludida Ação Anulatória (Código n. 

917489). Cientifique-se o administrador judicial acerca desta 

decisão.Publique-se. Intime-se.Cuiabá, 11 de maio de 2018.Claudio Roberto 

Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1293468 Nr: 5996-43.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABELA SOARES DE ALBUQUERQUE SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUCOES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA REGINA GAMA MARTINS 

- OAB:13012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...).Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando aos autos certidão do trânsito em julgado. Em caso de 

descumprimento das determinações acima, venham os autos conclusos 

para ulteriores deliberações.Com a juntada da manifestação, intime-se a 

recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias.Na 

sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar em igual 

prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, 

parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior 

ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar 

está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do 

trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de acordo 

quando deverá habilitar o valor integral); c) o valor do crédito atualizado 

até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha sido 

obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o 

crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores 

dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe.Após, 

vista ao Ministério Público.Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.Às providências.Cuiabá, 14 de 

maio de 2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156208 Nr: 9404-33.2004.811.0041

 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: WALDIR DA SILVA FALEIROS, ALVARO JOSÉ 

CARBONARO, ARISTEU ALCEU CARBONARO, ALTA ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E 

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO RODEGUER NETO - 

OAB:60583/SP, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, 

LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:9.196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEANDRO AMORIM 

DA COSTA, para devolução dos autos nº 9404-33.2004.811.0041, 

Protocolo 156208, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1211389 Nr: 8859-06.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAS, GCDML, FKTF, ICTEEL, PAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSHMP, PRP, PFDIRFLPPCP, AADCA, OA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565, ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO - 

PROMOTORA DE JUSTIÇA - OAB:PROMOTORA, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:7683/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:, VAGNER 

SOARES SULAS - OAB:8455/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABISSON RIBEIRO FERNANDES 

- OAB:38.826/BA, CARLOS CESÁR RIBEIRO DA SILVA - OAB:88.162/SP, 

CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - OAB:132.306/SP, DRUMOND 

E FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:2997/BA, JUSSARA 

OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA - OAB:87.592/SP, KARLA ELIZABETH 

BONFIM DRUMOND - OAB:33.332/BA, LUIZ ALBERTO MARTINS DE 

AGUIAR - OAB:119.675/SP, SANDRO TICIANEL - OAB:6877/MT, TIAGO 

SCHREINER GARCEZ LOPES - OAB:194.583/SP

 Vistos.Incidente de arrecadação, avaliação e venda de bens relacionados 

ao Processo de Falência de Grupal Agroindustrial S.A. e outras (Código 

847490).1.(...)Assim, entendo pertinente, neste momento, postergar a 

análise do pedido de suspensão da indisponibilidade registradas em todas 

as matrículas, bem como do pedido de autorização para registro do 

contrato de compra e venda do imóvel de matrícula n. 5.157, para momento 

posterior à constatação dos imóveis por Oficial de Justiça (...).Diante 

desse contexto e conforme já decidido em outras oportunidades neste 

mesmo processo, expeça-se carta precatória para a Comarca de Vila 

Rica/MT(...) 2.Intime-se o administrador judicial para em 05 (cinco) dias 

emitir parecer acerca das respostas apresentadas pelo interessado 

Alcides às fls. 1.452/1.461 (...).3.Intimem-se as falidas Itahum Comércio 

Transporte e Exportação Ltda. e Empresa Matogrossense de Agronegócio 

(EMA), na pessoa de seus ex-sócios Paulo Roberto Palhano e Nilza 

Spessoto Hernandes Marangoni Palhano (...).4.Em resposta ao expediente 

de fl. 724, deverá a Secretaria oficiar ao Cartório de Registro de Imóveis 

de Vila Rica/MT, informando que fica desautorizado (...) .5.Defiro o pedido 

de restituição de prazo ao administrador judicial (...).6.(...)Desse modo, 

intimem-se novamente os referidos sócios para que cumpram a 

determinação em 05 (cinco) dias, bem como (...).7.Cientifique-se ao 

administrador judicial quanto ao teor do ofício n. 742/2018 (...).Ainda, em 

atendimento ao referido expediente, deverá a Secretaria oficiar à Vara 

Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, informando que (...).Deverá 

informar também (...).Já no tocante ao recolhimento de 

custas/taxas/diligências, faça a Secretaria solicitar ao juízo deprecado 

(...).8.Defiro o pedido de fl. 1.591(...).9.Ciência ao administrador judicial 

(...).10.Com as manifestações e decorridos todos os prazos assinalados, 

colha-se parecer do Ministério Público (...).11.Retifique-se a capa dos 

autos(...)Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 15 de maio de 2018.Claudio Roberto 

Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1148485 Nr: 30984-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA VICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, HELIO LUIZ VITORINO BARCELOS - OAB:30445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de publicação da 

decisão/despacho proferido dia 24/01/2017, colaciono-o para tal fim:Visto. 

HOMOLOGO, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, o pedido de 

DESISTÊNCIA formulado à fl. 173, e declaro extinto o feito sem resolução 

do mérito, com fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios. Autorizo o desentranhamento dos 

documentos que instruíram a exordial mediante recibo nos autos. 

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Ciência ao 

Ministério Público e ao administrador judicial. P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1212660 Nr: 9202-02.2017.811.0041

 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: LINDOMAR DO NASCIMENTO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, uma vez 

que o plano de recuperação judicial não alcança as relações constituídas 

após o seu ajuizamento.Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso 

pendentes, diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Condeno o habilitante ao pagamento de 

honorários advocatícios no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos 

reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do NCPC.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 12 de abril de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1146110 Nr: 29997-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHINA CONSTRUCTION BANK(BRASIL) 

BANCO MULTIPLO S/A - CCB BRASIL, RODOBENS CAMINHÕES CUIABA 

S.A, HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO, BRB - BANCO DE 

BRASILIA S.A., CREDORES/INTERESSADOS, BIANCARDINI CANDIA & 

BRESSANE ADVOGADOS, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, CROÁCIA LOCADORA DE MÁQUINAS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA, POLIMIX CONCRETO LTDA, AGRO 

FERRAGENS LUIZAO LTDA, LUMEGAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

SERMENGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, HOTEL S.G LTDA - ME, 

SABOR DA TERRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9.764-A, SEBASTIÃO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLLON VINICIUS OLIVEIRA 

DA GAMA - OAB:20.289/MT, Beatriz Melhem Della Santa - 

OAB:155.958/SP, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - OAB:8.244-B/MT, 

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - OAB:18.523/MT, Douglas Melhem 

Junior - OAB:41.804/SP, DURVAL GARCIA FILHO - OAB:16966-DF, 

EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - OAB:8453/MT, FERNANDO DENIS 

MARTINS - OAB:182424/SP, JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP, JOSÉ VINICIUS BICALHO COSTA JUNIOR - 

OAB:87.839-OAB/MG, MARCELO ALVES DE OLIVEIRA CHAUL - OAB:, 

MAURO BOSCO CABRAL - OAB:8878-B, PABLO TRONCOSO OLIVIERA 

- OAB:107.202-OAB/MG, PAULA VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:13053/MT, RODRIGO JOÃO ROSOLIM SALERNO - OAB:236958, 

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - OAB:9.331/MT, VICTOR 

HUGO DE CAMPOS SANTOS - OAB:12839, WALTER PERRONE FILHO - 

OAB:177916, WILLIAN CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP, YOURI 

NÉSIO ABREU - OAB:123.883/OAB/MG

 1) HOMOLOGO O PLANO E CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL à 

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, destacando-se o seu 

cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da mesma lei, DECLARO A 

NULIDADE da “cláusula” que prevê supressão das garantias fidejussórias 

e reais sem expressamente condicionar à anuência do credor titular; 

valendo ressaltar que, como tal cláusula não compromete a essência do 

plano aprovado pelos credores, permitindo com isso, mera eliminação de 

tal premissa sem ) Declaro INEFICAZ a previsão ampla e genérica de 

alteração societária descrita na PREMISSA 8, cuja eficácia está 

condicionada à submissão aos credores, ao Administrador Judicial e ao 

Juízo.7) Em virtude do disposto no art. 59, da Lei 11.101/05, DETERMINO a 

expedição de ofícios aos órgãos competentes para que providenciem a 

baixa dos apontamentos e protestos existentes em nome da recuperanda, 

por débitos alcançados pelo plano de recuperação judicial, visto que 

novados, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada 

sob a condição resolutiva de que a devedora deverá cumprir todas as 

obrigações previstas no acordo de recuperação.8) Indefiro a tutela de 

urgência formulada pelo credor Sidney José Moreira, bem como o pedido 
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formulado pelo credor POLIMIX CONCRETO LTDA.COMUNIQUE-SE a Junta 

Comercial e aos doutos juízes cíveis da justiça comum Estadual, de 

Juizados Especiais, Federais e Trabalhistas.NOTIFIQUEM-SE os 

representantes da União, do Estado e do Município.Cientifique-se o 

Ministério Público do teor desta decisão.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 11 de maio de 2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1146110 Nr: 29997-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHINA CONSTRUCTION BANK(BRASIL) 

BANCO MULTIPLO S/A - CCB BRASIL, RODOBENS CAMINHÕES CUIABA 

S.A, HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO, BRB - BANCO DE 

BRASILIA S.A., CREDORES/INTERESSADOS, BIANCARDINI CANDIA & 

BRESSANE ADVOGADOS, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, CROÁCIA LOCADORA DE MÁQUINAS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA, POLIMIX CONCRETO LTDA, AGRO 

FERRAGENS LUIZAO LTDA, LUMEGAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

SERMENGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, HOTEL S.G LTDA - ME, 

SABOR DA TERRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9.764-A, SEBASTIÃO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLLON VINICIUS OLIVEIRA 

DA GAMA - OAB:20.289/MT, Beatriz Melhem Della Santa - 

OAB:155.958/SP, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - OAB:8.244-B/MT, 

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - OAB:18.523/MT, Douglas Melhem 

Junior - OAB:41.804/SP, DURVAL GARCIA FILHO - OAB:16966-DF, 

EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - OAB:8453/MT, FERNANDO DENIS 

MARTINS - OAB:182424/SP, JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP, JOSÉ VINICIUS BICALHO COSTA JUNIOR - 

OAB:87.839-OAB/MG, MARCELO ALVES DE OLIVEIRA CHAUL - OAB:, 

MAURO BOSCO CABRAL - OAB:8878-B, PABLO TRONCOSO OLIVIERA 

- OAB:107.202-OAB/MG, PAULA VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:13053/MT, RODRIGO JOÃO ROSOLIM SALERNO - OAB:236958, 

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - OAB:9.331/MT, VICTOR 

HUGO DE CAMPOS SANTOS - OAB:12839, WALTER PERRONE FILHO - 

OAB:177916, WILLIAN CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP, YOURI 

NÉSIO ABREU - OAB:123.883/OAB/MG

 Visto.

1 – O credor BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, manifestou-se às 

fls.1805/1809 (vol. 09), informando que firmou com a recuperanda Cédula 

de Crédito Bancário com garantia de cessão fiduciária de direitos 

creditórios, advindos de contratos celebrados entre a recuperanda e o 

DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, tendo 

esta autarquia sido notificada pelo ora credor acerca da garantia 

prestada, a fim de que os créditos referente aos contratos SR/MT – 

807/2015-00 E SR/MT – 928/2015, deveriam ser realizados juto ao BRB.

Aduz que apresentou divergência ao Administrador Judicial, nos termos 

do art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/05, pugnando pela não sujeição de seu 

crédito aos efeitos da recuperação judicial, com fundamento no art. 49, 

§3º, da mesma norma; bem como que desde 12/09/2016, os pagamentos 

efetuados pelo DNIT à empresa, referentes aos contatos cujos créditos 

foram cedidos fiduciariamente, não estão sendo efetuados ao banco 

credor, razão pela qual pugna para que seja expedido ofício ao DNIT, para 

determinar que os depósitos dos valores relativos aos contratos SR/MT – 

807/2015-00 E SR/MT – 928/2015, sejam efetivados no BRB.

Antes, porém, de analisar o pedido formulado pelo ora credor, deve-se ter 

certeza quanto à natureza jurídica dos contratos firmados com a 

recuperanda, bem como a regularidade da constituição da garantia, 

devendo para tanto, ouvir o Administrador Judicial.

2 – Às fls. 1822/1828, manifestação e documentos do credor MARCOS 

NETO DA SILVA, no sentido de discordar do valor do crédito arrolado pela 

devedora em sua relação.

Trata-se, na verdade, de questão afeta à divergência, prevista no art. 7º, 

§ 1º, da Lei 11.101/05, e que, por isso, deve ser dirigida ao Administrador 

Judicial, e não direcionada ao Juízo, visto que compreende a fase 

administrativa de verificação de créditos.

Com efeito, deixo de analisar o pedido.

3 – Pedido de habilitação nos autos da credora ANDREIS COMÉRCIO 

ATACADISTA DE COMBUSTÍVEIS, às fls. 1829/1834, solicitando que as 

intimações sejam feitas na pessoa dos advogados indicados na peça.

4 – Às fls. 1844 (vol. 10), a recuperanda pugna pela juntada do plano de 

recuperação judicial (fls. 1845/1993).

Considerando que a decisão que deferiu o processamento da presente 

recuperação judicial foi publicada em 24/08/2016, tenho por tempestiva a 

apresentação do plano pela devedora, posto que dentro do prazo previsto 

no caput do art. 53, da Lei 11.101/05.

5 – Relatório de atividades mensais da Administradora Judicial (art. 22, II, 

“c”, da Lei 11.101/05), e documentos anexos, juntados às fls. 1997/2052.

6 – A recuperanda manifestou-se às fls. 2053/2068, informando que, em 

06/06/2016, firmou com o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, uma Cédula de 

Crédito Bancário – CCB nº CS12774984, no valor de R$ 5.791.985,03, na 

qual foi constituída como garantia a cessão fiduciária de crédito de dois 

contratos executados pela recuperanda junto ao DNIT – Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes, Contrato SR/MT – 807/2015-00 

e Contrato SR/MT – 928/2015.

Aduz que os referidos contratos não foram levados a registro no cartório 

competente, de forma que a garantia não foi regularmente constituída, 

sujeitando-se tais créditos aos efeitos da recuperação judicial; bem como 

que a despeito de tal circunstância, a referida instituição financeira vem 

tentando receber de modo compulsório seu crédito, tendo na data de 

10/11/2016, subtraído da conta corrente nº 0760022469-9, de titularidade 

da recuperanda, a importância de R$ 724.673,80, que consiste no capital 

de giro da empresa.

Alega ainda, que o valor subtraído da conta corrente da recuperanda pelo 

Banco BRB é oriundo de contraprestação paga pela contratante 

Concessionária de Rodovia Sul Matogrossense S.A, pela realização dos 

s e r v i ç o s  e x e c u t a d o s  e m  v i r t u d e  d o  C o n t r a t o 

CCRAT-MSV-4600035152/2016, conforme notas fiscais em anexo, que 

juntas somam o importe de R$ 817.758,90, dos quais foram retidos pela 

contratante o valor equivalente a 5% como caução, e R$ 100.000,00, 

pagos a título de adiantamento em favor da recuperanda, mediante crédito 

em conta corrente, em 21/10/2016.

Sustenta que a retenção dos valores sobre crédito onde não foi 

constituída a garantia afigura-se ilegal, bem como que é inaplicável ao 

caso o disposto no art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05, requerendo ao final a 

restituição da importância de R$ 724.673,80, retidos pelo Banco BRB, 

anexando com o pedido documentos de fls. 2069/2099.

Pois bem, muito embora seja de conhecimento deste Juízo a existência de 

precedente não vinculante, oriundo do colendo Superior Tribunal de 

Justiça, manifestado no REsp 1559457/MT, em processo que tramita na 4ª 

Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, da qual sou atualmente 

titular, no sentido de que, para efeito de constituição da cessão fiduciária, 

não se faz necessária a exigência de registro do contrato, filio-me ao 

entendimento de que o registro das cédulas de crédito bancário é 

essencial para constituição da garantia, não se afastando a exigência 

contida no art. 1.361, § 1º, do Código Civil.

Não mais se discute que os direitos sobre créditos podem ser objetos de 

cessão fiduciária, conforme dispõe a Lei nº 4.728/65, em seu art. 66-B, § 

3º, com redação dada pela Lei 10.931/04, que também dispõe em seu 

caput o seguinte:

 “Art. 66-B. O contrato de alienação fiduciária celebrado no âmbito do 

mercado financeiro e de capitais, bem como em garantia de créditos 

fiscais e previdenciários, deverá conter, além dos requisitos definidos na 

Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, a taxa de juros, a 

cláusula penal, o índice de atualização monetária, se houver, e as demais 

comissões e encargos.”

 Diante de tal dispositivo legal, conclui-se que a regra geral inserta pelo 

§1º, do art. 1.361, do código Civil, pela qual a propriedade fiduciária 

constitui-se com o registro do contrato, aplica-se totalmente às cédulas de 

crédito bancário, mormente ante o disposto no art. 1.368-A, que assim 

dispõe:

 “Art. 1.368-A. As demais espécies de propriedade fiduciária ou de 

titularidade fiduciária submetem-se à disciplina específica das respectivas 

leis especiais, somente se aplicando as disposições deste Código naquilo 

que não for incompatível com a legislação especial.”
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 Vê-se ainda, que conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de 

Justiça, sobretudo entendimento esposado no REsp 1.559.457-MT, a 

função publicista, alcançada por intermédio do registro das cédulas de 

crédito bancário, conforme estabelecida pelo art. 42, da Lei 10.931/2004, 

tão somente se prestaria para valer contra terceiros, dos quais não se 

inclui os credores da recuperanda, mas sim aos seus devedores, a 

medida em que somente a estes interessa ter ciência de que os bens 

sobre os que recaem a propriedade fiduciária não integram o patrimônio do 

devedor fiduciante.

No entanto, ouso a divergir do posicionamento adotado pelo colendo 

Superior Tribunal de Justiça, haja vista que, encarar a oponibilidade erga 

omnes da garantia real, sob a ótica exclusiva de defesa aos direitos 

creditícios do proprietário fiduciário contra as investidas do devedor da 

reuperanda, é contrariar os princípios para os quais foi criado o instituto, 

em especial à preservação da empresa e à função social prevista em 

nossa Constituição Federal.

Nesse passo, não se pode olvidar que ao contrário do que ocorria com a 

antiga concordata, na recuperação judicial, ante sua característica 

contratual, deve-se garantir a participação efetiva dos credores, para que 

possam assim negociar livremente com o devedor, sendo, portanto, 

essencial que tenham conhecimento de todas as relações negociais 

estabelecidas pela recuperanda, a fim de que possam avaliar sua situação 

econômico-financeira e, consequentemente, a viabilidade de permanência 

no mercado ou a liquidação da empresa.

Destarte, sem aprofundar em outras questões que envolvem o tema, mas 

perfilhando o entendimento de que o registro é condição de constituição 

da garantia fiduciária e não requisito meramente formal para dar 

publicidade a terceiros, entendo que para análise do pedido acerca da 

validade ou não da cessão fiduciária constituída em prol do Banco BRB, 

deve-se certificar quanto à inexistência do registro da Cédula de Crédito 

Bancário – CCB nº CS12774984, como afirmado pela recuperanda.

Vê-se ainda, que a recuperanda alega que o bloqueio de valores deu-se 

sobre créditos diversos daqueles cedido em garantia (Contrato SR/MT – 

807/2015-00 e Contrato SR/MT – 928/2015), tendo a retenção ocorrida 

sobre valores oriundos do Contrato CCRAT-MSV-4600035152/2016, 

firmado com a Concessionária de Rodovia Sul Matogrossense S.A, de 

modo que, a despeito de tal fato poder restar prejudicado, na hipótese de 

ficar constatada a ausência do registro da Cédula de Crédito Bancário – 

CCB nº CS12774984, conduzindo à ineficácia da constituição da 

propriedade fiduciária sobre qualquer um dos créditos, entendo prudente a 

verificação da origem dos valores retidos, evitando assim que, caso 

vencido o primeiro obstáculo para o bloqueio, no caso de regular 

constituição da garantia, possa então verificar se a retenção deu-se 

sobre os créditos cedidos em garantia.

Isso porque, a despeito das alegações e documentos juntados nos autos, 

os extratos de fls. 2097/2099 não indicam que o valor creditado em 

21/10/2016, tem como origem o crédito proveniente do Contrato 

CCRAT-MSV-4600035152/2016, firmado com a Concessionária de 

Rodovia Sul Matogrossense S.A, e representado pelas notas fiscais de 

fls. 2094; tampouco ficou evidente que o restante de tal crédito, que foi 

objeto do bloqueio contra o qual se opõe a recuperanda, corresponde ao 

valor depositado em sua corrente em 10/11/2016, haja vista que o extrato 

de fl. 2080, não traz a identificação do depositante.

7 – Deixo de apreciar as manifestações de fl. 2101 e de fls. 2102/2103, 

por referirem-se a divergências de créditos, com fundamento no § 1º, do 

art. 7º, da Lei 11.101/05, e, portanto, atinente à fase administrativa de 

verificação de créditos, não sendo os autos principais a via adequada 

para tanto.

8 – Pedido de habilitação nos autos da credora CENTRO OESTE 

ASFALTOS S/A, às fls. 2104/2117, solicitando que as intimações sejam 

feitas na pessoa dos advogados indicados na peça.

9 – As recuperandas também se manifestaram às fls. 2118/2121, 

alegando que, embora tenha sido consignado na decisão que deferiu o 

processamento do pedido de recuperação judicial que todos os bens 

essenciais ao desenvolvimento das atividades da empresa devem 

permanecer em sua posse, o Banco Cartepillar, obteve perante o Juízo da 

Nona Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, ordem judicial contra a 

recuperanda para constrição de 10 (dez) máquinas, descritas à fl. 2119, 

das quais já foram apreendidas 08 (oito) delas.

Aduz que informou o Juízo em questão, requerendo a revogação da 

ordem de busca, com a consequente devolução do maquinário 

apreendido, ocasião em que o magistrado daquele Juízo deferiu apenas a 

suspensão da apreensão dos 02 (dois) maquinários restantes, 

indeferindo, contudo, o pedido de restituição das outras 08 (oito) 

máquinas; bem como que suscitou o Conflito de Competência nº 

149561/MT, perante o STJ, no qual foi ordenado o sobrestamento da ação 

de busca e apreensão promovida pelo Banco Cartepillar, determinando o 

recolhimento dos mandados de busca e apreensão expedidos, com a 

consequente devolução dos mesmos, não tendo sido tal ordem de 

restituição cumprida pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que, em 

consonância com o STJ, este Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá é o responsável para o cumprimento da medida, requerendo ao 

final a expedição dos mandados de restituição dos maquinários descritos 

na peça.

De fato como se infere pelo teor da liminar deferida no Conflito de 

Competência nº 149.561-MT, foi determinado “tanto o recolhimento dos 

mandados de busca e apreensão expedidos quanto a restituição dos bens 

já apreendidos” (sic fl. 2175), de modo que não se justifica o não 

cumprimento da ordem.

Por outro lado, nada obstante tenha sido suscitado o conflito, os autos em 

questão ainda permanecem no Juízo de origem, tendo sido determinado 

apenas o retorno do statu quo ante, com a restituição dos bens elencados 

à fl. 2119, cuja essencialidade para as atividade da empresa foi declarada 

por este Juízo em decisão datada de 24/11/2016

Pois bem, tendo sido a determinação de constrição originada do Juízo da 

Nona Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, e considerando a ordem 

emanada pelo colendo STJ, nos autos do citado Conflito de Competência, 

somente aquele Juízo é que detém competência para revogar seus atos, 

inclusive com expedição de mandado de restituição dos bens apreendidos 

por ordem do Juízo da Nona Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP.

10 – Relação do Administrador Judicial e documentos pertinentes, juntados 

às fls. 2179/2245.

Diante de tais fundamentos, passo a fazer as seguintes deliberações:

1) INTIME-SE o Adminsitrador Judicial para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informe quanto à natureza jurídica dos contratos firmados entre a 

recuperanda ENPA – ENGENHARIA E PARCERIA LTDA e o BRB – BANCO 

DE BRASÍLIA S/A , bem como a regularidade da constituição da garantia, 

mediante registro no Cartório competente.

2) DEIXO DE ANALISAR OS PEDIDOS de fls. 1822/1828, 2101 e de fls. 

2102/2103, por tratarem-se de questões afeta à divergência, prevista no 

art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/05, e que, por isso, deveria ter ser dirigida ao 

Administrador Judicial, e não direcionada ao Juízo, visto que compreende 

a fase administrativa de verificação de créditos.

 3) ACOLHO o pedido para habilitação nos autos dos credores ANDREIS 

COMÉRCIO ATACADISTA DE COMBUSTÍVEIS (fls. 1829/1834) e 8 CENTRO 

OESTE ASFALTOS S/A (fls. 2104/2117), devendo as intimações ser feitas 

na pessoa dos advogados indicados nas respectivas peças.

4) RECEBO O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL de fls. 1845/1993.

4.1) Considerando que também já se encontra presente nos autos a 

relação de credores apresentada pela Administradora Judicial (fl. 

2196/2244), EXPEÇA-SE EDITAL contendo o aviso de recebimento do 

plano de recuperação judicial (art. 53, parágrafo único) e a relação de 

credores do Administrador Judicial (art. 7º, §2º).

4.2) CONSIGNE-SE no referido Edital que os credores têm o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS ÚTEIS para manifestarem eventual OBJEÇÃO AO PLANO 

de Recuperação Judicial (art. 55, parágrafo único), contados da 

publicação do Edital; bem como que o Comitê, qualquer credor, o devedor 

ou seus sócios ou o Ministério Público, apresentem Impugnação contra a 

relação de credores do Administrador Judicial, no PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS ÚTEIS, nos termos do art. 8º, da Lei 11.101/05.

5.3) Após, INTIME-SE A RECUPERANDA para que, providencie a 

publicação do edital citado no item anterior, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob de caracterização de desídia.

6) Para fins de análise do pedido de restituição dos valores retidos pelo 

BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, na conta corrente da recuperanda, em 

10/11/2016 (fl. 2080), deverá ser certificada a ausência ou não do registro 

dos contratos SR/MT – 807/2015-00 e SR/MT – 928/2015, conforme 

determinado no item “1” desta decisão, devendo também ser aferido, 

simultaneamente, a origem dos valores creditados naquela data.

6.1) Para tanto, INTIME-SE o credor BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique o depositante do valor de R$ 

725.673,80, creditados na conta da recuperanda e retidos em seguida 

pela referida instituição financeira, a fim de verificar se correspondem ao 

crédito mencionado nos Contratos SR/MT – 807/2015-00 e SR/MT – 
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928/2015.

7) OFICIE-SE ao Juízo da Nona Vara Cível do Foro Central de São 

Paulo/SP, para que em virtude da ordem emanada do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência nº 149561/MT, 

manifestei-me no sentido de que a revogação dos atos de constrição deve 

ser procedida pelo Juízo de origem, de onde procedeu as ordens de 

constrição.

 8) Cumpridas todas as providências, voltem os autos para apreciação 

dos pedidos pendentes de análise, bem como para que sejam atendidos 

aos pedidos de informações oriundos dos Conflitos de competências e 

demais Ofícios ainda não atendidos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004679-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT0018220A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BENTO SOBRINHO (RÉU)

JOÃO PAUL (RÉU)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, tendo em vista a diligencia negativa, 

conforme ID 13083328, INTIMO A PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR 

NO PRAZO DE CINCO DIAS, de maneira que, solucionada a pendencia, 

novas diligencias poderão ser promovidas diretamente pelo Gestor 

Judiciário independentemente de novo impulso Judicial, desde que não 

demande alteração de pauta de audiencia (Arts. 1.035, 1214, 1217 e 1232, 

CNGC). Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1016799-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT0007341S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO FIGUEIREDO ROSA (RÉU)

ANA FIGUEIREDO ROSA (RÉU)

Outros Interessados:

JOVINA ALVES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

ANA PAULA ALVES DE SOUZA (TESTEMUNHA)

VALDIR DA SILVA (TESTEMUNHA)

JOSIVAL DA SILVA FARIAS (TESTEMUNHA)

PETRONILA SOARES (TESTEMUNHA)

ALCINDO RAMOS DE SIQUEIRA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1016799-05.2017.8.11.0041. AUTOR: FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA 

RÉU: ANA FIGUEIREDO ROSA, BENEDITO FIGUEIREDO ROSA Vistos. 

Considerando a ausência justificada da d. Defensora Pública e de seu 

substituto legal, redesigno o ato para o dia 14 de agosto de 2018 às 

16h30min. INTIMEM-se as partes e intimem-se as testemunhas arroladas 

pela Defensoria Pública. CUIABÁ, 15 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1035707-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAMBORIL 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN OAB - MT0011867S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA BRAZ (RÉU)

LUZINEI DE CAETANO (RÉU)

FABIO SANTOS SOUZA (RÉU)

OUTROS (RÉU)

DIONE SOARES DAS DORES (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. Trata-se de ação de 

interdito proibitório proposta por TAMBORIL 21 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, contra DIONE SOARES DAS DORES, LUZINEI DE 

CAETANO, FABIO SANTOS SOUZA, RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA 

BRAZ E OUTROS, visando a proteção possessória de uma área urbana 

denominada Estância Moinho, no bairro Itamarati com área de 100.000m², 

matriculada sob o nº. 48357 do Sexto Serviço Notarial e Registral de 

Cuiabá/MT. O Ministério Público ofertou parecer sob Id. 11099601, 

opinando pela realização de audiência de justificação. Foi designada 

audiência de justificação conforme decisão de Id. 11178657. A audiência 

foi realizada conforme Id. 12967247. O Ministério Público ofertou parecer 

em audiência de justificação pela concessão da liminar em favor a parte 

autora. Os autos vieram conclusos. 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 a 

autora demonstrou o exercício da posse, em cognição sumária não 

exauriente, conforme passo a descrever: 1. Fatura de água da área (Id. 

10835891); 2. Fatura de energia (Id. 10835894); 3. Nota fiscal de 

prestação de serviço de conserto de cercas (Id. 10835914); 4. Ficha de 

funcionário caseiro (Id. 10835936); Ainda, em audiência de justificação, a 

testemunha Alan afirmou em audiência de justificação que, conhece a 

área desde sua contratação, há aproximadamente um ano, exercendo a 

função de caseiro, na área em litígio, que acredita que a área possui 

aproximadamente 18 hectares, no bairro Itamarati, que a área é cercada. 

Que não havia cercas em toda a propriedade, pois haviam sido cortadas 

pelos moradores do bairro, sendo refeitas, mas constantemente 

danificadas pelos moradores do bairro. Que recentemente houveram 3 

invasões, mas que a última foi dia 26 de dezembro de 2017, que eram 

muitas pessoas, mas conversaram com invasores para desocuparem a 

área e que os requeridos presentes na audiência estavam no local, 

promovendo o corte dos lotes que seriam ocupados. Desta forma, o 

exercício da posse restou devidamente demonstrado, ao menos em sede 

de cognição sumária, não exauriente. O justo receito da moléstia resta 

comprovado por meio do boletins de ocorrência (Id. 10835880, 10835882), 

além das imagens juntadas sob Id. 10836183, 10836174. Desta forma, uma 

vez que as provas documentais e testemunhal, colhida em audiência de 

justificação são suficientes 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 Estância Moinho, no bairro 

Itamarati com área de 100.000m², matriculada sob o nº. 48357 do Sexto 

Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, identificada conforme imagens 

de Id. 1099755, 10997565, que deverão acompanhar o mandado 

proibitório. 1. Expeça-se MANDADO DE PROIBITÓRIO para intimação dos 

requeridos, sobre a área acima descrita. 2. 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. 3. INTIME-SE os requeridos para que 

apresentem defesa. 4. INTIMO, via DJE, a parte autora, por seu patrono 

constituído da presente decisão. 5. Por fim, DETERMINO que a parte 

autora, comprove, no prazo de 5 dias que já deu ampla publicidade ao 

conflito, tal como já determinado duas vezes, conforme decisões de Id. 

11178657 e 11695694, sob pena de suspensão do feito. 6. Não havendo a 

comprovação no prazo supra, intime-se pessoalmente a parte autora para 

comprovar a determinação, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção 

do feito. 7. EXPEÇA-SE edital de citação e intimação dos réus ausentes, 

incertos e desconhecidos, nos termos do art. 554, §1°, do CPC, com prazo 

de 30 (trinta) dias. Desde já, nomeio a Defensoria Pública para defesa 

dativa dos réus. 8. Cientifique-se o MUNICÍPIO DE CUIABÁ e o INTERMAT 
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sobre o conflito instalado no local. 9. Ressalte-se que os ofícios a serem 

encaminhados para o Município de Cuiabá e INTERMAT deverão ser 

acompanhados de cópia da inicial e documentos que a instruíram onde 

conste dados de localização e limites da área. 10. Dê ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública desta decisão. 11. Advirto ainda à autora 

para que organize de forma adequada os documentos e petições que 

forem ser juntados aos autos, visto que há peças e documentos repetidos 

até três vezes, o que somente dificulta a apreciação e leitura do feito. 

Cuiabá, 15 de maio de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1021827-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO VIEGAS DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832/O-O (ADVOGADO)

ANDREIA FELIX DA SILVA OAB - MT0013039A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIMAR ANTONIO CORREA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE OAB - MT19594/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1021827-85.2016.8.11.0041. AUTOR: JANIO VIEGAS DE PINHO RÉU: 

JULIMAR ANTONIO CORREA Vistos. Sobre o pedido de tutela de urgência 

e alegação de modificação do estado do imóvel, INTIME-SE a parte ré, 

para, querendo, se manifestar em cinco dias. Após conclusos com 

urgência. CUIABÁ, 16 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1032395-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE DE ARRUDA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA BAPTISTA CAPRIATA OAB - MT22801/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUIZIO PEREIRA PINTO (RÉU)

Outros Interessados:

ANTONIO MAGNO RIBEIRO DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1032395-29.2017.8.11.0041. AUTOR: MARINETE DE ARRUDA PINHEIRO 

RÉU: ALUIZIO PEREIRA PINTO Vistos. Cuida-se de ação de reintegração 

de posse visando à proteção possessória de um lote (imóvel urbano) 

localizado no bairro Altos da Serra II. Designada audiência de justificação, 

colheu-se o depoimento de um informante e a liminar foi indeferida. À fls. 

57, a parte autora requereu a extinção deste feito, haja vista que foi 

distribuído em duplicidade com o feito de n. PJE 1033849-44.2017. DECIDO 

Considerando que houve distribuição do feito em duplicidade, acolho o 

pedido de fls. 57 de declaro extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, com base no art. 485, VIII do CPC. Arquive-se com as baixas 

necessárias, sem custas. CUIABÁ, 16 de maio de 2018. Adriana 

Sant'Anna Coningham

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 455876 Nr: 26891-06.2010.811.0041

 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: FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, tendo em vista a diligencia negativa, 

conforme CERTIDÃO de fls. 91/92, cujo ato imcompleto foi a CITAÇÃO de 

Sula e outros, INTIMO A PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, de maneira que, solucionada a pendencia, novas 

diligencias poderão ser promovidas diretamente pelo Gestor Judiciário 

independentemente de novo impulso Judicial, desde que não demande 

alteração de pauta de audiencia (Arts. 1.035, 1214, 1217 e 1232, CNGC). 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 836589 Nr: 41537-16.2013.811.0041

 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: MERCEDES ZANETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORES MARTER REINEHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA MARANHA CUPINI 

ASSUMPÇAO - OAB:9080

 Instada a impugnar a proposta de honorários, a parte ré requereu a 

concessão da gratuidade judiciária, alegando que sofre patologia grave 

cujo tratamento requer elevado custeio. Deste feita, diante da 

impossibilidade da parte em arcar com os honorários periciais (fls. 

130/137), resta preclusa a produção da prova por ela requerida.

Ainda, com relação à gratuidade pretendida pela ré, observo que a 

previsão expressa no art. 99 do CPC determina que o pedido seja 

formulado “na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso”, no entanto, o digesto processual 

prevê, ainda, a possibilidade de seu requerimento em petição simples no 

curso da ação, conforme art. 99, §1º do CPC.

Neste sentido, Humberto Theodoro Júnior observa que “caso o pedido seja 

realizado após a primeira manifestação da parte na instância, poderá ser 

formulado por simples petição , no bojo do processo, sem suspender o 

seu curso ”, sendo assim, para análise do pedido, INTIMO a parte ré, via 

DJE, para que comprove a alegada hipossuficiência, em 05 dias, sob pena 

de indeferimento.

 Visando dar prosseguimento ao feito, designo audiência de instrução 

para o dia 01/07/2018 às 14h30min.

 INTIMO a parte ré, via DJE, sendo, pessoalmente, a Defensoria Pública, 

para em 05 dias pedirem esclarecimentos ou solicitarem ajustes conforme 

dispõe o art. 357, §1º do CPC, bem como 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-se que pela nova 

sistemática cabe ao d. patrono da parte intimar suas testemunhas (art. 455 

do CPC), com exceção da Defensoria Pública, cujas testemunhas serão 

intimadas conforme dispõe o art. 455, §4º, IV do CPC.

Oficie-se o d. perito da revogação da diligência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 855304 Nr: 57770-88.2013.811.0041

 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: HIGINO FERREIRA DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAELSON SILVA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEREIRA BORBA FILHO - 

OAB:10564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a certidão de fl. 107, INTIMO a parte autora, via DJE, para, em 05 

dias, comprovar a publicação do edital de citação trazendo aos autos 

cópia integral do jornal onde publicou, bem como para comprovar que 

promoveu as publicações no intervalo determinado, sob pena de extinção 

do feito.

Certifique-se o decurso do prazo, após conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 742929 Nr: 39867-11.2011.811.0041
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 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: IMOBILIÁRIA YTAPUÃ S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRÃO SOUZA PARENTE, ALFREDO SOUZA 

SILVA, AMADEUS CANELA, ANTÔNIO CARLOS DE PAULA LICO, 

ANTÔNIO CESÁRIO DE SOUSA, ANTÔNIO MERENDA, ANTÔNIO RIBEIRO 

GAMA, BENTO GONÇALVES DA SILVA, CARLOS ROBERTO PEREIRA 

ARAÚJO, CÉSAR DA SILVA, DEIBSON DA CUNHA, DOMINGOS DA SILVA, 

EDELSON SOUZA OLIVEIRA, EDILSON SILVA PEREIRA, GIL LIMA LUZ, 

EDIVALDO GOMES DE ASSIS, EMILTON SOUZA, EUGÊNIO GOMES DE 

ASSIS, EUGÊNIO PEREIRA DE SOUZA, EUZÉBIO SILVA, FRANCISCO 

FERREIRA ROCHA, FRANCISCO JOSÉ MONTEL, HERCULANO SOUZA, 

JOAQUIM CANELA, JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, JOSÉ RIBEIRO SILVA, 

LEANDRO DE SOUZA, LOURENÇO PEREIRA SALES, LUIZ MONTEIRO DOS 

SANTOS, MANOEL BORGES BARBOZA, PARASSÚ DE SOUZA FREITAS, 

MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA LUZ, MARIA RAIMUNDA ARAÚJO REIS, 

NUSANÍRIO DOS SANTOS, PATRÍCIO PEREIRA LIMA, RAIMUNDO MAICEL 

DE ARAÚJO, RICARDO DA SILVA FEITOZA, RUBEM TAVERNY SALES, 

SANDOVAL FERREIRA DOS SANTOS, VALDO BARBOSA, VALDOVAN 

MILHOMEM DA SILVA, VANDERLEI ELIAS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO SUEKI MIYAMOTO - 

OAB:3585-A/MT, ANTONIO VALE LEITE - OAB:004741/DF, MANOEL 

JOSÉ DE SOUZA NETO - OAB:5079/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR ALTINO POIATTI - 

OAB:3816/MT, DANIELA CAETANO DE BRITO - OAB:9880/MT, 

LINDINALVO LIMA LUZ - OAB:1250-B/TO

 Vistos.

Em atenção à certidão de fl. 651, declaro encerrada a fase de instrução e 

INTIMO as partes, via DJE, para, querendo, sucessivamente, em 15 dias, 

apresentar suas alegações finais.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, encaminhe-se 

os autos para Defensoria Pública e colha-se parecer do Ministério Público, 

após, conclusos para sentença.

Ainda, certifique-se a Secretaria quanto à expedição de ofício ao Instituto 

Chico Mendes – ICMBio, determinada na audiência de instrução (fls. 

618/619).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 748217 Nr: 45510-47.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO CELSON PEREIRA DE SÁ, GUSTAVO FARIAS 

SABER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS KOGA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA 

MIGUÉIS - OAB:6974-MT, CLARIANA ZACARKIM BARÃO - 

OAB:14955/MT, FRANCISMÁRIO MOURA VASCONCELOS - OAB:10624, 

GUSTAVO FARIAS SABER - OAB:15.959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a inércia da parte exequente, remeta-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 822323 Nr: 28500-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINÉIA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRACILDES PEREIRA GALENO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos.

1. Nos termos do § 2º, inciso I do art. 513 do CPC, INTIME-SE a executada, 

por meio da Defensoria Pública, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar 

o pagamento do débito informado às fls. 99/100, sob pena do 

descumprimento no prazo informado ensejar a aplicação de multa e de 

honorários de advogado no equivalente a 10% do valor do débito à luz do 

parágrafo primeiro do art. 523 do CPC.

2. Não efetuado o pagamento no prazo acima informado, certifique-se e 

intime a parte exequente, para manifestar-se no prazo de 5 dias.

3. Ressalto, que independente de penhora e nova intimação, o prazo para 

a executada, querendo, impugnar a execução, iniciar-se após o decurso 

do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 538208 Nr: 8577-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR ALTINO POIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA YTAPUÃ S/C LTDA, CÉSAR DA 

SILVA, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR ALTINO POIATTI - 

OAB:3816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARANTO TEODORO MAIA - 

OAB:2242, ANTONIO VALE LEITE - OAB:004741/DF, DANIELA 

CAETANO DE BRITO - OAB:9880/MT, LINDINALVO LIMA LUZ - 

OAB:1250-B/TO, MANOEL JOSÉ DE SOUZA NETO - OAB:5079/DF

 Vistos.

Em atenção à certidão de fl. 113, declaro encerrada a fase de instrução e 

INTIMO as partes, via DJE, para, querendo, sucessivamente, em 15 dias, 

apresentar suas alegações finais.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, encaminhe-se 

os autos para Defensoria Pública e colha-se parecer do Ministério Público, 

após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1022056 Nr: 32945-12.2015.811.0041

 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: PAULO EVANGELISTA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUDNEIA FREITAS ARRUDA - 

OAB:13136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

NUCLEO FUNDIARIO - OAB:

 Vistos.

INTIMO a parte autora, via DJE, para, em 05 dias, manifestar quanto à 

composição do acordo informado pela parte ré.

Decorrido o prazo, certifique-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 757527 Nr: 9712-88.2012.811.0041

 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: GILBERTO MAURO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLID KASSAB, GILBERTO DOS SANTOS, 

SEVEM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, TERRAPLANAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP, CONDOMINIO EDIFICIO TORRES DO 

PARQUE, W. S. M. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440/MT, DEBORAH BARBOSA CAMACHO - OAB:11335, LUCAS 

FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - OAB:11445/MT, MARLENE ALVES 

DE OLIVEIRA - OAB:19112-B/MT, MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6.576, CARLOS HENRIQUE BARBOSA - OAB:15056, 

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - OAB:OAB/MT 6624, JOSÉ 

ANDRÉ TRECHAUD E CURVO - OAB:6.605/MT, JOSÉ FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - 

OAB:14864/O, JULIANA CATHERINE - OAB:12.958, MARCUS ANTONIO 
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DE SOUZA BRITO - OAB:14941/MT, OMAR KHALIL - OAB:11.682/MT, 

RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B, UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:15714/O, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - 

OAB:OAB/MT 14.974, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Vistos.

Ante a juntada, às fls. 535/559, da carta precatória que aguardava 

retorno, intimo-as para que, de forma sucessiva apresentem as razões 

finais, nos termos do artigo 364, §2º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 409628 Nr: 965-23.2010.811.0041

 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: LORGA ALIMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO LORGA - 

OAB:13536, VALDECIR CALÇA - OAB:5247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIDERLANE CAVALCANTE DE 

SOUZA - OAB:8657 MT, HUMBERTO JOSÉ PEIXOTO VELLOZO - 

OAB:109231/RJ, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - 

OAB:8.719/MT

 Vistos.

INTIMO, a parte requerida para que comprove, no prazo de 5 dias, o 

pagamento do restante dos honorários periciais, sob pena de 

desentranhamento da prova produzida.

Com o depósito, intime-se novamente o perito para que manifeste, acerca 

dos questionamentos realizados pela parte autora, nos termos do artigo 

477, §2º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 775660 Nr: 28921-43.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA INACIA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDA MARIA DA CUNHA GUIMARAES, 

MAURO DE SOUSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Versando a lide sobre matéria inserta na competência desta Vara 

Especializada, Resolução nº 07/2008/OE, alterada pela Resolução nº 

06/2014/TP, convalido os atos praticados pelo d. juízo incompetente. 

Pendente o feito da citação do denunciado Mauro de Souza Lima, este em 

local ignorado, sua citação por edital é medida que se impõe, nos termos 

do art. 256, II, §3º do CPC, À Secretaria, determino: 1. Expeça-se o edital 

de citação do denunciado Mauro de Souza Lima, com prazo de 20 (dias), a 

fim de que, querendo, conteste a denunciação, em 15 dias; 2. Decorrido o 

prazo do edital e não havendo manifestação da parte, INTIME-SE o Núcleo 

de Práticas Jurídicas da Universidade Federal de Mato Grosso, que, desde 

já, nomeio a fim de promover a defesa dativa. 3. Consigno que a 

denunciante é beneficiária da gratuidade judiciária e assistida pela 

Defensoria Pública e, portanto, a publicação do edital de citação dar-se-á 

no Diário de Justiça Eletrônico – DJE, deste Egrégio. 4. Ainda, INTIMO a 

parte autora, via DJE, para, querendo, impugnar a contestação, em 15 

dias. 5. Cumpra-se, expedindo o necessário, após concluso para 

saneamento ou julgamento anteciapado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 385094 Nr: 21092-16.2009.811.0041

 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: FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - FEESP - MT, BENEDITO DALTRO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO ALVES DA SILVA E OUTROS, 

EMERSON BATISTA DA SILVA, WELLINGTON RALPH PEDROSO DE 

BARROS, ZILMA FERNANDES DE SOUZA, KATIA CAROLINA DA CRUZ, 

EDENIZE DA SILVA, AMBROSINA SOUZA COSTA, DANIELLY CONCEIÇÃO 

ALVES RAMALHO, JACY NUNES DE OLIVEIRA, VANILCE LUIZ NAZARIA 

DOS SANTOS, ANGELICA MARQUES, NOEMIA GOMES EVANGELISTA, 

MARIA DO ESPIRITO SANTO MARQUES DA SILVA, ANA DEONICE DA 

SILVA, PEDRO SOARES DA SILVA, NHORITA BENITES ARAUJO, SIMONE 

DE OLIVEIRA SILVA, ADAO DIAS DOS SANTOS, CLEBSON JOSÉ DA 

SILVA, RAIMUNDO NONATO BORGES, ENEZIO DE TAL, LEONEL NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:3204/TO, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA e OUTRO - 

OAB:OAB/MT 3.565-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, JEAN PETERSON DE CAMARGO - OAB:18.102/MT, 

LUIZ CARLOS SPADINI - OAB:9679

 Vistos.

Defiro o pedido formulado pela parte autora às fls. 762/764, para 

determinar a intimação do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, 

para que informem se há interesse no feito, em especial de promover a 

regularização fundiária das partes, no prazo de 15 dias.

Encaminhem-se os ofícios, com os documentos juntados na inicial hábeis a 

demonstrar a localização da área em litígio.

 Decorrido o prazo, em caso de inércia dos entes, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 732244 Nr: 28412-49.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LIRA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTA - MOVIMENTO DOS TRABALHADORES 

AGRARIOS, ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO 

VALE DOPADRE INÁCIO - APROVAPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:14566, JOSE ANTÔNIO DUARTE ALVARES - OAB:3.432, LUCIANO 

SALLES CHIAPPA - OAB:11883-B, MARCELO SILVA MOURA - 

OAB:12.307/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão o representante do 

Ministério Público no parecer de fl. 433. Pela segunda vez a Associação 

de Pequenos Produtores Rurais do Vale do Padre Inácio – APROVAPI 

intervém no feito, entretanto, a mencionada associação é pessoa estranha 

à lide, razão pela qual, novamente, determino acolho o parecer ministerial e 

determino o DESENTRANHAMENTO das da petição e documentos trazidos 

às fls. 417/431.

A exemplo da decisão de fl. 296, a intervenção da mencionada 

associação deve observar o quanto dispõe o art. 674 e seguintes do CPC. 

Ainda, determino sua intimação pessoal desta decisão, tendo em vista não 

se tratar de parte cadastrada no sistema apolo.

INTIMO, também, via DJE, a parte autora para informar, em 05 (cinco) dias, 

o cumprimento da sentença, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam os autos conclusos.

Dê ciência ao Ministério Público desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 373971 Nr: 10673-34.2009.811.0041

 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: MARIA LOURENÇO AMERICANO, KLINTON DA SILVA 

BARROS, IVETE MARIA AMERICANO, CLEIDINÉIA ALVES FERREIRA, 

CELSO CARDOSO FIGUEIREDO, BENTO ANANIAS DO NASCIMENTO, 

TEREZINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA, JUVENAL JUSTINO DA SILVA 

FILHO, JURANDY PERERIA BORGES, JOÃO BATISTA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Mantenho o processo suspenso em razão do levantamento técnico das 

ocupações a ser realizado na região do Bairro Pedra 90, conforme 

informado pelo órgão fundiário.

Saliento que o trabalho a se realizar na região visa, também a 

regularização das ocupações, de modo que atinge interesse direto dos 

autores.

INTIMO a parte autora, via DJE, desta decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 933125 Nr: 50989-16.2014.811.0041

 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: AMELIA MARIA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MAGALHÃES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉA TORQUATO DE ALMEIDA 

- OAB:OAB/MT 12.753

 Vistos.

Na audiência de instrução de fls. 92/102, somente a advogada da parte ré 

insistiu na oitiva de uma testemunha que estaria internada, e a Defensoria 

Pública, nada manifestou quanto à ausência de suas testemunhas.

Às fls. 104/106, foram juntadas certidões que os oficiais de justiça não 

conseguiram intimar as testemunhas arroladas pela parte autora.

Às fls. 107/108, o réu informou que o processo que havia tramitado 

perante o Juizado Especial foi incinerado, mesmo não tendo juntado 

qualquer certidão expedida para comprovar o alegado.

Às fls. 109/110, a Defensoria Pública requereu a atualização do endereço 

de duas testemunhas que não haviam sido intimadas para a audiência.

Decido.

Primeiramente entendo que já operou a preclusão quanto à oitiva de 

testemunhas, tanto da parte autora do réu, isto porque, em audiência de 

instrução, a autora não insistiu na oitiva das testemunhas faltantes.

Também o réu, alegou que sua testemunha estaria internada, mas não 

trouxe aos autos qualquer evidência da veracidade de sua alegação, 

como um atestado médico para comprovar tal situação.

Ainda operou a preclusão quanto à apresentação de cópia do processo 

que tramitou perante o juizado especial, uma vez que a parte afirmou que 

o teria sido incinerado, mas nenhuma certidão do juizado especial foi 

trazido aos autos neste sentido.

Com relação à atualização de endereço de testemunhas pela parte autora, 

entendo precluso, visto que deveria ter insistido no depoimento das 

testemunhas em audiência de instrução, o que não foi feito.

Desta feito, intime-se a parte autora, via remessa, para apresentar razões 

finais, no prazo de 15 dias, e em seguida intime-se o réu para que assim 

também proceda, nos termos do artigo 364, §2º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 453292 Nr: 25200-54.2010.811.0041

 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: ELISEU DE FRANÇA, SOLANGE GONÇALVES DA 

SILVA, GUMERCINDO ALVES DE MELLO, NILZA SOARES DE ANDRADE, 

VALDEVINO ALVES FERREIRA, MARIA DE FATIMA MELO, JOSÉ CARLOS 

FERREIRA, EDNALVA DA SILVA, PAULO DE FRANÇA, SORAYA DANIELA 

SANTANA DE MENEZES, HILMA BATISTA DE MELO, MESSIAS ALVES DE 

MELO, MILTON ESTEINER, MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS DOS SANTOS, 

MARIA JOSE CAMOLEZ, JOSE LEONARDO DA SILVA, ADILSON DE 

FRANÇA, ALEXANDRA ALVES DE FERREIRA, ANTONIO CORREIA LOPES, 

ANTONIO JOAQUIM ANTUNES ALVES FILHO, BENEVAL TELES DE 

OLIVEIRA, CÍCERO GOMES DA SILVA, CLEIDE SAPACOSTA, DARBI JOSÉ 

DAHMER, DIRCEU LIECZVISKIES, DORALICE NUNES GONÇALVES, ELENA 

SANTANA DA SILVA, EREMITO PEREIRA DOS SANTOS, ERNANE 

ALENCAR, ERTON NERI DEBUSS, GERSON DE CASTRO MARQUES, 

IZAQUE MORAES DE SOUZA, JASMIRO JOSÉ ALVES, JOÃO CARLOS 

ANTUNES ALVES, JOSE ANTONIO GONÇALVES, JOSE CANDIDO DE 

MELO, JOSE CARLOS CAMOLEZ SILVA, JOSE CARLOS DE ANDRADE, 

JOSE CARLOS DE SOUZA, JOSE LUIZ CANDIDO DE MELO, JOSIENE MELO 

RICARDO, JOSILEILA MELO RICARDO, LINDOMAR APARECIDO SOUZA 

OLIVEIRA, LINDONEI BUENO DE SOUZA, LUIZ ALBERTO DAHMER, MARIA 

DAS GRAÇAS DA SILVA, MARIA VALERIANO DE SOUZA, MARLENE 

PEREIRA GOMES, MARLI APARECIDA DE SIQUEIRA ALVES, MAURICIO 

MACHADO, NELIO ALVES DE SOUZA, PAULO CEZAR DAHMER, PAULO 

MACHADO, RAIMUNDO DA SILVA BISPO, SANDRO MARCELO CAETANO 

PINTO, SERGIO DE FRANÇA, VALDINEI MAURICIO DA LUZ, VALDIVINO 

PEREIRA DE SOUZA, VALMIR JOSE RODRIGUES, VALMIR LOPES DA 

ROCHA, VANDERLEI APARECIDO ALEIXO, VERONICE ALVES LORENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO CARVALHO TELLES, JUAREZ 

JOSÉ FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3.110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBÍADES JOSÉ BONFIM - 

OAB:3.210/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 7.437

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente, os embargantes para manifestar-se quanto ao 

cumprimento da Carta Precatória, recolhendo as custas, ou retirando-a 

para cumprimento, no prazo de 5 dias sob pena de extinção, nos termos 

do artigo 487, III do CPC.

Decorrido o prazo, e em caso de inércia, intime-se o embargado já citado 

para manifestar-se, e em seguida, dê vistas ao Ministério Público.

Após, retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1164029 Nr: 37565-33.2016.811.0041

 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: SOLUÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MIRTES RAMOS DE AMORIM, 

SUELY BALBINA DE AMORIM CUNHA, PERONEO FLAURO DA CUNHA, 

CLARO RODRIGUES DE AMORIM, WILCE SEGOVIA DE AMORIM, DALMA 

EMANNOELA DE AMORIM VASCONCELOS, THIAGO MATEUS OLIVEIRA E 

SILVA, CASSIA KELLER MULLER RIBEIRO, VALDETE RODRIGUES DE 

AMORIM SILVA, LUIZ CANDIDO RODRIGUES DA SILVA FILHO, LUIS 

BENTO DE AMORIM, MARIA BENTA DE AMORIM, ERMIRA SOARES DE 

FARIA AMORIM, DANIELA CRISTINA FARIA DE AMORIM, DANILO JOSE 

FARIA DE AMORIM, IZABEL INACIA DE AMORIM CRUZ, VALDEMAR 

FERNANDO DA CRUZ, MARIA AUXILIADORA DE AMORIM PEDROSO, 

FRANCISCA RODRIGUES DE AMORIM, MARIO ANTONIO RODRIGUES DE 

AMORIM, ANACY MARIA PEREIRA AMORIM, JUREMA RODRIGUES DE 

AMORIM, EDEMAR DA COSTA MONTEIRO, LAURA DENISE RODRIGUES DE 

AMORIM, EDMARE KARINE SANTOS DE AMORIM NARDES, ELVIS NARDES 

DA ROSA, KARIN PATRICIA NASCIMENTO AMORIM, ERICA SILMARA DOS 

SANTOS AMORIM, GRACIELA HUGUENEY SIQUEIRA, ARICYA HUGUENEY 

DE AMORIM, MARIMIR CRISTIANE RODRIGUES DE AMORIM, CLAUDIO 

AZEVEDO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON BENEDITO DA SILVA - 

OAB:11.450/MT, THEMIS PIRES DE ANDRADE - OAB:8893

 Vistos.

Aportou às fls. 337/346, recurso de embargos de declaração, desta feita, 

nos termos do art. 1.023, §2º do CPC, INTIMO a parte embargada para, 

querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias.

Certifique-se o decurso do prazo, após conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 778997 Nr: 32429-94.2012.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CONSELVAN NETO, MÁRIO CONSELVAN, 

DANTE GAZOLI CONSELVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESBULHADORES DA GLEBA CONSELVAN, 

VALTER DE SOUZA MATOS, ONES BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXEY GASTÃO CONSELVAN - 

OAB: 22.350/PR, EDSON HENRIQUE DE PAULA - OAB:7.182/MT, 

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:6668/MT, SERGIO 

ANTONIO MEDA - OAB:6320/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos.

Acolho o parecer ministerial de fls. 592/593, visto que apesar de a 

Gratuidade Judiciária não se estender automaticamente a todos os 

litisconsortes, ainda que unitário, o caso dos autos comporta deferimento.

Isto porque, presentes os requisitos do artigo 98 do CPC, pelo que defiro a 

todos os autores os benefícios da gratuidade judiciária, pelo que revogo a 

decisão de fls. 565/567, quanto à determinação para pagamento das 

custas.

Oficie-se ao juízo deprecado, acerca do deferimento do benefício para 

que a diligência do oficial de justiça se dê nos moldes dos atendidos pela 

gratuidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 836360 Nr: 41360-52.2013.811.0041

 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: ESPÓLIO DE LEILA AFFI COELHO, SILBENE RIBEIRO 

COELHO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SIMÕES XIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4474/MT, JOSE CARLOS DA CRUZ - OAB:622/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, MARLAN FERREIRA DA SILVA - 

OAB:8020/MT

 3.Designo audiência de instrução para o dia 30/07/2018 às 

14h30min.4.INTIMO as partes para, no prazo de 05 dias pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do 

CPC.5. INTIMO as partes para que, em 15 (quinze) dias, depositarem o seu 

rol de testemunhas, com a qualificação completa das testemunhas, nos 

termos do artigo 450 do CPC.6.RESSALTO que aos advogados das partes 

intimar as testemunhas para comparecer ao ato, nos termos do artigo 450 

do CPC.À SECRETARIA determino:7.Decorrido o prazo de 05 dias, em 

havendo manifestação, façam-me os autos conclusos.8.INTIME-SE, 

pessoalmente autor e ré 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.9.Atenta à peculiaridade destes autos, em que as partes envolvidas, 

tanto representante do espólio autor, como o réu, são de avançada idade, 

intimo-os-, por seus advogados, para que informem, no prazo de 5 dias, 

se estes poderão comparecer em juízo para prestar depoimento. Em caso 

de silêncio, expeça-se as respectivas intimações; havendo manifestação, 

retornem os autos para apreciação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 753776 Nr: 5718-52.2012.811.0041

 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: ESPÓLIO DE ENEIDA FIGUEIREDO DA SILVA, JOSÉ 

CONDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA CONDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM NICOLA SADDI BECKER - 

OAB:1755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT

 Decido.DA MEDIAÇÃO O Código de Processo Civil de 2015, instituiu como 

fundamento a busca de soluções consensuais para os conflitos trazidos 

ao Poder Judiciário, nos termos do artigo 3º, §§2º e 3º:Art. 3º Não se 

excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.§ 2º O 

Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos 

conflitos.§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso 

do processo judicial.O caso dos autos comporta a mediação, em especial 

por envolver um convívio familiar, com trocas de acusações mútuas, 

sobre os quais a mediação, tem especial valor e grande índice de solução 

amigável aos conflitos.Ainda, consta a informação trazida pela parte 

autora de que a ré teria desocupado o imóvel, o que reforça ainda mais a 

possibilidade de uma mediação entre as partes.Desta forma, antes de dar 

seguimento ao feito, determino a remessa dos autos à Central de 

Mediação, para designação de sessão, para a qual deverão ser intimadas 

as partes para comparecimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 740191 Nr: 36886-09.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EIKO SHIOTANI SAKITA, MARCELO EIGI SAKITA, LUIZ 

CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO ALVES QUEIROZ, JAKSON CARLOS 

DOS SANTOS, ALCILÂNDIO SOUZA DE QUEIROZ, PAULO FERREIRA, 

MAURÍCIO DOURADO FERREIRA, HERMÍNIO RIBEIRO DE QUEIROZ, 

DIJALMA FRANCISCO GUEDES JUNQUEIRA, ELZITA CORREIRA DE 

MORAES, KENNEDY MIGUEL DA COSTA, ALCIDES NETO SOUZA DA 

SILVA, LUANDERSON VIRGÍNIO DA GUIA, ADILSON SOUZA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE RAYANE NASCIMENTO 

RIBEIRO - OAB:21838/O, JOSIMAR GUEDES LEITE - OAB:22016/O, 

LAURO MARVULLE - OAB:3.110/MT, LUIZ ANTONIO DE MATOS 

JUNIOR - OAB:22.018, MARCELO ZAGONEL - OAB:11.504/MT, THAIS 

CARVALHO DA SILVA FERNANDES - OAB:21.326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO THADEU PRADO DE 

MORAES - OAB:11.526/MT, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100

 3.Designo audiência de instrução para o dia 09/07/2018 às 

16h30min.4.INTIME-SE as partes para, no prazo de 05 dias pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do 

CPC.5. INTIME-SE as partes para que, em 15 (quinze) dias, depositarem o 

seu rol de testemunhas, com a qualificação completa das testemunhas, 

nos termos do artigo 450 do CPC.6.RESSALTO que ao advogado da parte 

intimar as testemunhas para comparecer ao ato, nos termos do artigo 450 

do CPC.À SECRETARIA determino:7.Decorrido o prazo de 05 dias, em 

havendo manifestação, façam-me os autos conclusos.8.INTIME-SE, 

pessoalmente autor e ré 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 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): IVANIR BERVANGE, JOSÉ DO PRACIDIO, 

VILMAR ANTÔNIO SINHORI, ELIAS MELGAÇO CHAVES, JOSÉ MARIA 

ROSA, ARMANDO CARDOSO DIAS, 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, 

MARCIO MULARI, ADEMIR ORSO, MANOEL LAZARO PEREIRA, MARCIAL 

LOPES NETO, PAULO PINTO ARAUJO, RODOLFO ROBERTO PEREIRA 

ALVES, RAIMUNDO VALES FILHO, SERGIO DIRCEU WOLFER, VALDETAR 

ZAGO, VALMIR LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS CESAR HOFFMANN - 

OAB:9209/SC, LAURO SULEK - OAB:3403/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SANTANA DA 

CUNHA - OAB:6775-A/MT, CAMILA MOURA FEITOZA - OAB:17816/O, 

CESAR JOSE LEMES - OAB:26098, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO 

- OAB:, FRANCISCO PEREIRA LEMES - OAB:1081/GO, GILCILENE 

CESAR LEMES FERREIRA - OAB:7494/GO, JAIR FERNANDES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:10259, LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - 

OAB:12724

 Vistos.

Indefiro o pedido formulado pelos réus às fls. 1.075/1.076, uma vez que os 

trabalhos somente devem ter início quando depositados integralmente os 

valores do perito, sendo facultado ao juízo liberar cinquenta por cento ao 

início e o restante ao final do trabalhos desempenhados.

Deposite portanto, a parte, no prazo de 5 dias, o valor dos honorários 

periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 426925 Nr: 9504-75.2010.811.0041

 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: FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA, PEDRO DA SILVA 

BRITO, MARIA ANGELINA DE LIMA BRITO, RICARDO LIMA BRITO, MARCIA 

DE LIMA BRITO, PEDRO DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL DA SILVA MORAIS, PAULO CANDIDO 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS BIGATAO - OAB:3529-B, 

DANIELA CAETANO DE BRITO - OAB:9880/MT, MARIO TAKATSUKA - 

OAB:43.638/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2793/MT, JODACY GASPAR DANTAS - OAB:10993

 Vistos.

Ante a inércia do antigo patrono do de cujus em informar o local onde foi 

registrado o óbito do réu, nos termos do art. 313, §2º, I do CPC, determino 

a SUSPENSÃO do processo, pelo prazo de 06 (seis) meses, e INTIMO a 

parte autora, via DJE, para que promova a citação do respectivo espólio, 

de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, a fim de que 

promovam a habilitação, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 440629 Nr: 17311-49.2010.811.0041

 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: ANA MARIA DOS SANTOS NAZÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON CONCEIÇÃO JUNIOR, SONIA 

GEORGINA CONCEIÇÃO, GEORGINA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:12104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVES FREIRE - 

OAB:192043/SP, ALEXANDRE ALVES RODRIGUES - OAB:17.396-DF

 Vistos.

INTIMO as partes, via DJE, para se manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, requerendo o que de direito em 15 dias.

Não Havendo manifestação, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 754488 Nr: 6470-24.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KHALIL MIKHAIL MALOUF, FÁBIO ALEX 

MONTEIRO RODER, LEILA AYOUB MALOUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:13.389/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBIMAR BARRETO SILVEIRA 

- OAB:3640

 Vistos.

INTIMO a parte exequente, via DJE, para, em 05 dias, juntar aos autos o 

demonstrativo atualizado do crédito, conforme determina o art. 524 do 

CPC, sob pena de arquivamento.

Certifique-se o decurso do prazo, após conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 885528 Nr: 20210-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÉBER SILVA SODRÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIO DELLA ROVERE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA SODRE DE MORAES - 

OAB:17.612, EMANUELLI SODRÉ DE MOURA - OAB:OAB/MT 17.851, 

THAMIRIS DE OLIVEIRA MORAES - OAB:14748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Às fls. 96/98, a parte exequente requereu o cumprimento de sentença 

com expedição do mandado de reintegração de posse, bem como a 

intimação do executado para pagamento dos honorários sucumbenciais.

Decido.

1. Defiro o pedido de expedição de Mandado de Reintegração de Posse, 

do exequente sobre o imóvel denominado lote urbano com área de 

337,50m², Bairro Jardim Paulista, Rua Rio Grande do Sul, nº 530, nesta 

comarca.

2. Concedo ao executado o prazo de 15 (quinze) dias 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).

2. Nos termos do § 2º, inciso I do art. 513 do CPC, INTIMO o executado, por 

meio de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento do débito informado às fls. 192/194, sob pena do 

descumprimento no prazo informado ensejar a aplicação de multa e de 

honorários de advogado no equivalente a 10% do valor do débito à luz do 

parágrafo primeiro do art. 523 do CPC.

3. Não efetuado o pagamento no prazo acima informado, certifique e 

intime-se a parte contrária.

4. Ressalto, que independente de penhora e nova intimação, o prazo para 

a executada, querendo, impugnar a execução, iniciar-se após o decurso 

do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC.

 5. Defiro o pedido de fl. 102, ante a demonstração de que há outros 

advogados habilitados nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 752938 Nr: 4819-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILIO CANOVA, LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTANIVAL SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEIA CUSTODIA DE 

ASSUNÇÃO - OAB:12.604

 Vistos.

À fl. 122, a parte exequente requereu o cumprimento de sentença com 

expedição do mandado de penhora, de bens do executado em seu 

domicílio.

Decido.

Defiro o pedido de expedição de mandado de penhora, com a ressalva 

dos bens impenhoráveis conforme descrito no artigo 833 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1055272 Nr: 48899-98.2015.811.0041

 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: DOMINGOS ALVES DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENILDO AUGUSTO COSTA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE 

- OAB:13008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 3.Designo audiência de instrução para o dia 11/07/2018 às 

16h30min.4.INTIMO as partes para, no prazo de 05 dias pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do 

CPC.5. INTIMO as partes para que, em 15 (quinze) dias, depositarem o seu 

rol de testemunhas, com a qualificação completa das testemunhas, nos 

termos do artigo 450 do CPC.6.RESSALTO que aos advogadosb das 

partes intimar as testemunhas para comparecer ao ato, nos termos do 

artigo 450 do CPC.À SECRETARIA determino:7.Decorrido o prazo de 05 

dias, em havendo manifestação, façam-me os autos 

conclusos.8.INTIME-SE, pessoalmente autor e ré 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.: 835751 Nr: 40828-78.2013.811.0041

 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: CARELLI IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL PAULO ZUCHELLI, MAURO ALVES DA 

COSTA, ELEMAR SCHULZ, JOSÉ CANDIDO GONÇALVES DE SPÍNDUILA, 

JOÃO VALENTE, JOAQUIM QUIRINO PINTO, GENIVALDO ROCHA DE 

ARAÚJO, VALDIR LIMA DE VASCONCELOS, ANTONIO CLÁUDIO 

MARQUES, DANIEL LAURIANO RODRIGUES, NELSON GUEDES, JULIO 

AUGUSTO PEREIRA DA SILVA, ALBERTO CALDEIRA, ADAIR PEREIRA, 

JOSÉ CANDIDO GONÇALVES, WILSON DOURADO DA SILVA, CÉLIA 

VIEIRA TORRES DE FREITAS SANTOS, PAULINA KRUPINSKI MONTEIRO, 

VALTER LEANDRO GOMES, ANTENOR PEREIRA DE NOVAES, ADRIANO 

DO COUTO PEREIRA, ANTONIA DAL PRA SCHULZ, JOAO BATISTA 

GOMES, MAURI DARIO FREESE, OSMANO SILVERIO DE SOUZA, CELIO 

MANOEL FLAUZINO DA FONSECA, JOAO ANTONIO VALENTE, JANICE 

CORREA, LAIDE GOMES DE OLIVEIRA, RAUL PAULO ZUCHELLI, VICENTE 

CESAR ALVES MONTEIRO, VALCIR LIMA DE VASCONCELOS, JOÃO 

ESPILDORA GIRADELLI, IZABEL CANDIDA MENDES, RONALDO DA SILVA 

MELLO, JOÃO HONORATO DA SILVA, JOSÉ ELIAS DA SILVA, JOSÉ 

FERNANDO SOBRINHO, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, 

INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS., ADÃO PIRES, ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA, 

CARMINDO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VETTORELLO - 

OAB:OAB/PR 26206, AMAURI CARLOS ERZINGER - OAB:9687/PR, 

ANDERSON CESAR FREI ALEXO - OAB:7069, ANTONIO RANGEL DOS 

REIS - OAB:40.868/PR, EMANOEL AGOSTINHO DE ALMEIDA - 

OAB:2223/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A, 

JACKSON MAFFESSONI - OAB:33157, LUIZ AUGUSTO BROETTO - 

OAB:16.877/PR, MARCELO AUGUSTO SELLA - OAB:38.404/PR, 

ROBERTO WYPYCH JUNIOR - OAB:9.134/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA 

PAGNONCELLI GOLIN - OAB:3.201, MÁRIO CESAR TORRES MENDES - 

OAB:2.305, VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - 

OAB:14229/MT

 Vistos.

 Defiro a suspensão requerida, decorrido o prazo acima, não havendo 

manifestação, façam-me os autos conclusos para dar continuidade ao 

feito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1134749 Nr: 24991-75.2016.811.0041

 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: PAULO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIO INÁCIO DA SILVA, SÁVIO DE BRITO 

COSTA, JOABIO DINIZ MORAES, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, 

INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RIEGEL COELHO - 

OAB:164.014 OAB/RJ, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, 

FERNANDA RIBEIRO DAROLD - OAB:12037/MT, FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD - OAB:OAB/MT 12037

 Vistos.Às fls. 129/130, a parte autora pugnou pela reconsideração da 

decisão de fls. 111/112, alegando que os documentos juntados na inicial 

seriam suficientes a comprovar a posse do autor e consequentemente, 

fundamentar o deferimento da liminar..Decido.A parte pretende discutir 

novamente matéria que já foi decidida anteriormente, o que não é permitido 

pelo CPC, senão vejamos:Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do 

processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a 

preclusão.Desta forma, indefiro o pedido formulado pelo autor na petição 

de fls. 129/130, uma vez que se a parte discorda da decisão deveria ter 

manejado o recurso adequado, e não formulado o pedido de 

reconsideração, incompatível com o sistema processual.Inclusive, não 

trouxe qualquer fato novo, ou mesmo explicações para a ausência do 

patrono na audiência designada.Ressalto que o prazo para agravo é da 

decisão que a parte discorda, nos termos da jurisprudência já firmada pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Certifique-se quanto ao 

cumprimento das determinações de fl. 111/112, inclusive quanto ao prazo 

para apresentação de defesa pelos requeridos.Após, intime-se a parte 

autora para impugnar a contestação de fls. 137/143 e 152/156.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 937143 Nr: 53168-20.2014.811.0041

 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: JOANICE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

NUCLEO FUNDIARIO - OAB:

 Vistos.

Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por JOANICE 

BARBOSA, contra FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS, tendo por objeto o 

imóvel urbano localizado na Rua Filinto Costa, nº 31, bairro Areão, nesta 

comarca.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/32.

À fl. 33, foi determinada a citação do réu, ante a ausência de pedido 

liminar.

Às fls. 50/61, a requerida ofertou sua contestação, em que suscitou 

preliminar de falta de interesse processual pela ausência de 

demonstração de posse. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos formulados na inicial.

Com a contestação vieram os documentos de fls. 63/74.

Às fls. 76/82, a parte autora impugnou a contestação.

Os autos vieram conclusos.

PRELIMINARES

Havendo questão preliminar, passo a sua análise, nos termos do artigo 

357, I do CPC.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

O réu suscitou preliminar de falta de interesse processual, sob o 

fundamento que a parte autora não demonstrou o exercício da posse 

sobre o imóvel..

Ocorre que, apesar de suscitada em sede de preliminar, tal alegação se 

confunde com o mérito, e não se trata efetivamente de questão a ser 

analisada antes do mérito, tal como determina o caput do artigo 337 do 

CPC:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

No caso dos autos, pretende a parte analisar o mérito, qual seja declarar a 

inexistência de posse da autora, em sede de preliminar, o que é 

inadequado, pois a posse é o cerne da questão, pelo que REJEITO tal 

preliminar.
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 DA GRATUITADE DA JUSTIÇA REQUERIDA PELO RÉU

Compulsando os autos, verifico que a parte ré, também assistida da 

Defensoria Pública, requereu os benefícios da justiça gratuita.

Demonstrados os requisitos constantes nos artigos 98 e seguintes do 

Código de Processo Civil, concedo ao réu, os benefícios da justiça 

gratuita.

SANEAMENTO

Não havendo mais questões preliminares, passo ao saneamento do feito, 

nos termos do artigo 357, II do CPC.

1. Como se trata de oposição à ação possessória e posse é fato, bem 

como o ônus de comprová-la recai sobre o autor, fixo os pontos 

controvertidos sobre os quais incidirão a prova:

 b) a origem da POSSE do demandante sobre o imóvel, bem como a forma 

e o tempo de exercício;

c) se esta POSSE era pública, mansa e pacífica na data do suposto 

esbulho;

 d) quando e de que forma se deu a suposta ameaça a posse e/ou 

turbação/esbulho alegado.

e) a existência ou não de benfeitorias e quem as construiu;

 2. Para elucidar os pontos controvertidos acima, defiro a produção de 

prova testemunhal e depoimentos pessoais.

3. Designo audiência de instrução para o dia 31/07/2018 às 14h30min.

4. INTIME-SE as partes, para no prazo de 05 dias pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do CPC, INTIME-SE as 

partes para que, em 15 (quinze) dias, depositarem o seu rol de 

testemunhas, com a qualificação completa das testemunhas, nos termos 

do artigo 450 do CPC.

 À SECRETARIA determino:

5. Decorrido o prazo de 05 dias, em havendo manifestação, façam-me os 

autos conclusos.

6. 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.

7. Intime-se as testemunhas arroladas pelas partes, por serem ambos 

assistidos da Defensoria Pública, nos termos do artigo 455, §4º, IV do CPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 776758 Nr: 30089-80.2012.811.0041

 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: AMPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA AFFONSECA S/A - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL ATLAS UCCI - 

OAB:195330/SP, LARISSA FALKEMBACH HODNIUK - OAB:11245/O, 

LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:13754-B/MT, OMAR EL JAMEL 

- OAB:14.624/MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT, ROGERIO TELLES DE CARVALHO - OAB:11461 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDER MARTINS 

BERNARDES - OAB:15604

 Vistos.

Considerando que o feito foi saneado conforme fls. 373/374, e designada 

perícia, que já foi apresentado, tendo ainda as partes já se manifestado 

acerca dos laudos, é caso de realizar a audiência de instrução.

1. Designo audiência de instrução para o dia 23/07/2018 às 14h30min.

2. INTIME-SE o perito para comparecer à audiência.

3. INTIMO as partes para que, em 15 (quinze) dias, depositarem o seu rol 

de testemunhas, com a qualificação completa das testemunhas, nos 

termos do artigo 450 do CPC.

4. RESSALTO que aos advogados das partes intimar as testemunhas para 

comparecer ao ato, nos termos do artigo 450 do CPC.

À SECRETARIA determino:

5. Decorrido o prazo de 05 dias, em havendo manifestação, façam-me os 

autos conclusos.

6. INTIME-SE, pessoalmente autor e ré 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1125091 Nr: 20945-43.2016.811.0041

 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: JOÃO BRAZ DE MOURA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES 

FAMILIARES ANDORINHA DE NOVA XAVANTINA, ROSANA ROSA DOS 

SANTOS TORQUATRO LOPES, WANDE ALVES DINIZ, JOAO BATISTA 

PEREIRA DA SILVA, DÉBORA KATHIUCE FERREIRA DE ARAÚJO, 

CHIRLENE FERREIRA DOS SANTOS, MARIA DA PAIXÃO, EDIVALDO 

RODRIGUES DE SANTANA, OTANIBA MORAES, JONAS ALVES DE 

MORAES, ANDRE ROBERTO DA SILVA, ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA, 

ARNALDO ÉRNO DIESEL, CARLOS MONTEIRO FERREIRA, EDIVALDO 

RODRIGUES DE SANTANA, DEBORA KATHIUCE FERREIRA DE ARAUJO, 

JAQUELINE COSTA DA SILVA, CLEYTAMAR ALVES MATOS, DIEGO 

PEREIRA DE MIRANDA, ELIANE PEREIRA DE MIRANDA, ALZIRA PEREIRA 

DE MORAES, EMILIANO PEREIRA DE MIRANDA, EMILIANO PEREIRA DE 

MIRANDA FILHO, ÉRICO FERNANDES DE SOUSA LOPES, FÁBIO JUNIOR 

MARQUES LIMA, FABRICIO BORGES LOPES, FRANCISCO LOPES 

MOREIRA, HIGOR MOURA DE MIRANDA, ITAMAR SOUZA DE MATOS, 

IVONALDO FERREIRA DE SOUZA, MARCIA REGINA FERREIRA DE 

ARAUJO, MOACIR LOPES, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, 

INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS., JHONATAN ALMEIDA DA SILVA, 

JOANINHA PAULO DE SOUSA, JOÃO MORAES DA SILVA, JOIDA DA 

SILVA DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS DA SILVA, KAROLINA PEREIRA DE 

OLIVEIRA MIRANDA, LUIZ ROTTA, MARCOS LEANDRO ROTTA, MARIA 

ELSA PEREIRA MIRANDA, MARLI DE SOUSA LOPES, NAGILLA NAYARA 

PIRES LUZ, NILVA MORAIS DA SILVA, OTANIBRA MORAIS DA SILVA, 

PAULO SERGIO DUARTE SILVA, SANDRA MARIA DA SILVA, THAYNARA 

TORQUATO LOPES, VANESSA SIQUEIRA LUZ, VILSON UGO SOARES DE 

OLIVEIRA, WESLEY VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, WANDE ALVES DINIZ - OAB:10927

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, 

INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS., 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 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: JOÃO BRAZ DE MOURA FONSECA, brasileiro, casado, 

engenheiro civil, inscrito no CPF sob n° 007.032.818-87, pcrcador do RG 

n° 985.746 SSP/SP, residente e domiciliado a Av. Piraporinha. n° 993, 

Bairro Vila Oriental, Diadema-SP, CEP: 09950-000, também podendo ser 

encontrado na Fazenda Maria Luiza, MT 448, KM 50, Zona Rurai, Novo 

São Joaquim-MT, por seu procurado -, nos termos do incluso instrumento 

de mandato, o qual recebe intimações em seu endereço profissio »ál, sito 

à Av. Oscar Zaiden de Menezes, n° 1112, Centro, CEP 78.625-000, Novo 

S ã o  J o a q u i m - M T ,  f o n e :  ( 6 6 ) 3 4 7 9 - 1 5 4 9 ,  E m a i l : 

drcarlos.royttri.en@gmaiI.com, vem, respeitosamente, a presença de 

Vossa Excelência propor AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM 

PEDIDO DE LIMINAR contra ASSOCIAÇÃO DE ,RICULTORES FAMILiARES 

ANDORINHA DE NOVA XAVANTINA, associação privada, scrita CNPJ sob 

n° 15.290.528/0001-10, representada por sua Presidente Sra. ROSANA 

ROSA DOS SANTOS TORQUATO LOPES brasileira, casada, agricultora, 

inscrita nc. RG sob n° 525,8564-3 SSP/PR e CPF sob nc 755.561,1 19-87, 

poderão ser encontrada na rodovr.i MT 448, KM 50, à direita, Fazenda 

Santa Maria (locai da invasãoY Novo São Joaquim -MT, CEP: 78.625-000, 

telefone (66)98113-3382 e (6^)98110-0684, Email: thaynaratorquatol9(« 
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gmail.com, atualmente podendo ser encontrada na área objeto do presente 

pedido, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. - DA COMPETÊNCIA 

- 1. Trata o presente pedido de ação possessória em que se busca a 

reintegração do Requerente na área rural elencadas, a qual esta indevida 

e ilegalmente ocupadas por dezenas de pessoas ligadas ao movimento 

social ocupante do pólo passivo. 2. Tendo em vista versar a matéria objeto 

cio presente pedido de conflito agrário coletivo em terras localizadas na 

are a rura 1 do Município de Novo São Joaquim, Estado de Mato Grosso, a 

competência para processar e julgar a presente demanda está afeta a 

esta Vara Especializada, na forma determinada no Provimento 4/2008, do 

Conselho da Magistratura, na Resolução 7/2008, do Órgão Especial, e na 

Resolução 6/2014 do Tribunal Pleno, todos do Conspícuo Tribunal de 

Justiça Mato-Grossense. 3. Nessa quadra, o Artigo Io da Resolução 

6/2014 do Tribunal Pleno estabelece, após a decisão exarada, na 

Proposição n. 11/2014 (CIA 0039847-41.2014.8.11.0000), elenca: Art. Io - 

Atribuir à Vara Especializada de Direito Agrário as seguintes 

competências: VARA I COMPETÊNCIA VARA GSPECIALI- Processar e 

julgar ações que ZADA DE DIREITO envolvam conflitos AGRAR.'O 

fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, 

independentemente do local do iitígio, nos termos do art. 126 da 

Constituição Federal, e ações que lhe são conexas assim como os 

processos civ. 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. 4. Assim, definida está a competência desta 

Vara Especializada para processar e julgar o presente pedido. - DOS 

FATOS - 1. O Autor é legítimo possuidor e proprietário de um imóvel rural, 

com área total superficial de 4.496,5 hectares, inscrita na matrícula sob n° 

3931, Ficha 3931 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças-MT, conforme documento em anexo, denominada Fazenda Santa 

Maria. 2. Conforme se verifica da certidão vintenária lavrada pelo Io 

Serviço Notarial e Registrai da comarca de Barra do Garças, o Requerente 

adquiriu, a na data de 7 de fevereiro de 1985, há mais de trinta anos, 

portanto, o imóvel acima descrito lo Requerente do Sr. Marco Antonio de 

Paula e sua mulher. 3. A aquisição se deu através da escritura pública de 

compra e venda, lavrada no Cartório do 2o Ofício da cidade de Rio 

Claro-SP, no Livro 686, fls. 33, tudo consoante se denota da certidão 

vintenária acima mencionada e da averbação da matrícula do imóvel 

R2-3.931-Protocolo 45.675 Fls. 66. 4. No dia 9 de junho de 2016, diversas 

fanvlias. representadas pela entidade Requerida, invadiram a propriedade 

rural descrita no item "1" acima, localizada na rodovia MT 448, KM 50, à 

direita, nesta cidade de Novo São Joaquim - MT. 5. A entrada da Requerida 

ocorreu de forma iolenta, com os seus representados quebrando os 

cadeados e arrombanc; as porteiras que dão acesso à Fazenda. 6. 

Prontamente, os funcionários do Requerente se deslocaram até o local e 

verificaram se tiatar de cerca de vinte pessoas que invadiram a terra e, 

amistosamente, tentaram de diversas formas faze: com que os invasores 

deixassem o local, sem sucesso. 7. Tendo em vista a ação criminosa 

perpetrada pela Requerida, por meio de seus representados, que vem 

efetuando aios criminosos na área como a derrubada arvores da reserva 

legal devidamente averbada na matricula, vem promovendo de forma 

sistemática desde o dia da invasão a extração ilegal de madeiras e 

comercializando na Cidade de Nova Xavantina - MT, já foram furtados 

varias cabeças de bovinos pertencentes ao Requerente, veio a ser 

registrado o Boletim de Ocorrência. Novamente, porém, como os 

Servidores do Estado estão em greve, nada estão fazendo para proteger 

o patrimonio do requerente, 8. A área de reserva legal encontra-se 

devidamente registrada na matrícula do imóvel consoante se observa da 

averbação AV3-3.931, proveniente do termo de responsabilidade e 

preservação de floresta, firmado entre o Requerente e o Instituto Brasileiro 

de Desenvolvimento Florestal de Mato Grosso. 9. A superficie de reserva 

legal abarca cinquenta por cento da área do imóvel, totalizando 2.248,25 

hectares e está sendo devastada pela entidade Requerida, por meio de 

seus representados, levando o Requerente a lavrar, na data de 13 de 

junho p.p., o Boletim de Ocorrência n° 129/2016, que instrui a presente . 

10. Os invasores, simplesmente, ocuparam parte da propriedade como se 

deles fossem, inclusive demarcando-a, com picadas, roçadas extração 

ilegal de madeiras. 11. Restou constatado, também, que os invasores 

passaram a ameaçar os funcionários que trabalham na manutenção da 

propriedade e estão ocupando até mesmo c curral da fazenda, onde e 

feitp o manejo do gado da propriedade, impedindo o manuseio e tratamento 

do gado do Requerente. 12. Cumpre esclarecer que o autor é proprietário 

da fazenda há mais de trinta anos, explorando-a com criação de bovinos, 

empregando em torno de doze funcionários diretos, havendo mais seis 

famílias que lá trabalham e ganham seus sustentos. Tanto e verdade, que 

o curral onde os mesmos estão acampados, tem um área de 1.500 metros 

quadrados, 400 metros de área coberta, bem como as demais benfeitorias 

como, cercas, zelo dos pastos proteção da área de reserva legal, 

conservação das margens dos rios. 13. A Requerida nãc possui qualquer 

direito sobre o imóvel, inexistindo procedimento no Instituto de Colonização 

e Reforma Agrária para desapropriação da terra. Até porque, Excelência, 

a área não e propícia para assentamento de famílias da agruciltura familiar 

por ter solo arenoso, terra fraca. - DO DIREITO- 1. O Artigo 561 do Novo 

Código de Processo Civil expõe que: "Ait. 561. Incumbe ao autor provar: I - 

a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticaco 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." 2. A 

posse do Autor está comprovada através da matrícula do imóvel que 

instruem a inicial, não havendo nela qualquer anotação de uso da posse 

da propriedade por terceiros, seja por meio de aluguel, arrendamento ou 

outra forma contratual. 3. Os Certificados de Cadastro de Imóvel Rural • 

CCIR, as Declarações de Impostos Territoriais Rurais - ITR, o Cadastro 

Ambiental Rural - CAR, e o Saldo atual de exploração, emitido pelo Instituto 

de Defesa Agropecuáiia de MatD Grosso - Indea MT (anexos) comprovam, 

igualmente, a posse atual exercida pelo Requerente. 4. O Boletim de 

Ocorrência n° 57/2016, lavrado pelo Io Pelotão de Polícia Militar de Novo 

São Joaquim, demonstra o esbulho que o Autor está sofrendo, 

caracterivando-se, assim, a impossibilidade do exercício dos direitos 

inerentes à pos^e e à propriedade, da área rural invadida. 5. A data da 

ocorrência do esbulho, 4 de junho do corrente ano, também pode ser 

verificada po; meio dos relatos constantes da ocorrência policial 

registrada. 6. Nesse passo, registre-se que o esbulho veio a ser praticado 

há poucos dias, o que acarreta o afastamento da audiência de mediação 

prevista no Artigo 565 do Código de Processo Civil. 7. O esbulho da posse 

permanece até a presente data, tendo em vista que, mesmo com o registro 

da ocorrência, não houve meio para que o Requerente exercesse por 

força própria a reintegração, em razão dos ocupantes pertencerem a 

Requerida, entidade condenadora da invasão, e levando em consideração 

a forma nada amistosa com que os invasores vêm se apresentando. 8. 

Tem o Autor, assim, o direito de ser restituído na posse da área, conforme 

preceituam os Artigos 1.210 do Código Civil e 562 a Lei Processual Civil 

vigente, liminarmente, valendo-se da tutela do Poder Judiciário. - DA 

CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - 1. Como já verificado, a Ré não 

usufrui de qualquer direito inerente a posse violenta e clandestina que 

exercem sobre a fazenda do Autor. 2. Não obstante a posse precária 

exercida pela Requerida, o que de '"per si" já seria o necessário para o 

deferimento do pedido liminar, cumpre registrar a atitude ameaçadora com 

que os ocup£.ntes estão se portando perante os funcionárioí. da fazenda, 

bem como o fato de estarem impedindo estes de manejarem o gado até o 

curral, dada a ocupação também desta área. 3. Observe, Excelência, que 

estando preenchidos os requisitos previstos no Artigo 561 do Código de 

Processo Civil, transcrição do Artigo 927 da Legislação Procedimen al Civil 

de 1973, o deferimen.o do pedido liminar é a regra. Senão vejamos o 

julgado a seguir, proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

Mato-Grossense: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POSSESSÓRIA 

REITEGRAÇÃO DE POSSE TERRENO URBANO LIMINAR APÓS 

JUSTIFICAÇÃO CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU NÃO PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓ: ;iGO DE PROCESSO CIVIL - 

JUÍZO DE PROBABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - A CONCESSÃO DA 

POSSE LIMINARMENTE NÃO SE TRATA DE ATO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ 

- LIMINAR REVOGADA EM SEGUNDO GRAU. 1. A posse a ser analisada 

pelo juiz na decisão liminar possessória é a do autor, não se levando em 

consideração nenhuma prova feita pelo réu. 2. O Art. 927 do CPC, que 

trata de ação possessória, dispõe expressamente que cabe ao autor 

provar: a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data 

da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. 

Preenchendo estes requisitos, o autor terá uma liminar a seu favor. 2. Não 

é caso de concessão do provimento liminar com fundamento num eventual 

juízo de probabilidade, mas de conformação diante do atendimento, pelo 

autor, dos requisitos elencados pelo CPC. Não se trata o caso de ato de 

arbítrio ou discricionário do juiz e nem de impressão íntima deste. Ou está 

provada a posse e concede-se a liminar, ou não está provada a posse e 

nega-se a liminar, deixando a decisão definitiva para após regular 
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instrução.(AI 38196/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/11/2015, Publicado no DJE 03/12/2015) 4. 

Portanto, configurado o esbulho a concessão da reintegração de posse 

liminarmente é medida que se impõe. - DOS PEDIDOS - Diante do exposto, 

vem requerer de Vossa Excelência: 1. A concessão liminar da 

reintegração de posse, considerando que estão preenchidos os requisitos 

necessários, determinando-se a imediata expedição de carta precatória 

para o cumprimento de tal desiderato, emitindo o Sr. Oficial de Justiça 

responsável pelo cumprimento da ordem certidão circunstanciada; 2. Que 

seja defenda a requisição de força policial para acompanhar o Sr. Oficial 

de Justiça, quando do cumprimento do mandado liminar, devendo esta ser 

fornecida mediante a simples apresentação do mandado ao Io Pelotão de 

Polícia Militar de Novo São Joaquim, e. se necessário, tendo em vista o 

efetivo desta contar apenas com cerca de seis homens, com a 

coordenação do Comando Regional Leste da Polícia Militar, sediado na 

cidade de Barra do Garças; 3. A citação da Requerida, na Fazenda Santa 

Maria, localizada na rodovia MT 448, KM 50, à direita, nesta cidade de 

Novo São Joaquim - MT, para, querendo, contestarem a presente 

demanda, no prazo de quinze dias, sob pena de revelia quanto a matéria 

de fato; 4. A intimação do órgão do Ministério Público para intervir na 

presente demanda, na forma dos Artigos 178, § 3o e 179, í, ambos do 

Código de Processo Civil. 5. Ao final, o julgamento totalmente procedente 

do presente pedido determinando a reintegração definitiva do Requerente 

no imóvel rural com área total superficial de 4.496,5 hectares, inscrito na 

matrícula n° 3931, Ficha 3931 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra 

do Garças-MT, denominada Fazenda Santa Maria. 6. A condenação da Ré 

aos ônus da sucumbêrxia e ao pagamento e reembolso das despesas 

processuais e honorários aavocatícios; 7. Pretende o Auto7: provar o 

alegado por todos os meios de prova em direito admitidas, em especial, a 

juntada de documentos e a oitiva de testemunhas a serem arroladas 

oportunamente, bem como com o depoimento pessoal da representante 

legal da Requerida. Dá à causa o valor de RS 10.000,00 (dez mil reais). 

Nestes termos, pede deferimento.

Despacho/Decisão: Vistos.1.CUMPRA-SE integralmente a decisão de fls. 

1440/1447, em especial os itens 3, 4 e 5.2.Após, remeta-se os autos ao 

Ministério Público para ofertar o seu parecer quanto ao pedido de fls. 

1448/1454, de realização de inspeção judicial, uma vez que o pedido foi 

formulado antes do cumprimento da liminar, que se deu conforme fls. 

1685/1687.

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, Cristiane Dias Bonfim, 

digitei.

Observações: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC).

Cuiabá, 17 de janeiro de 2018

Alexandre Venceslau Pianta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 975188 Nr: 11689-13.2015.811.0041

 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: DOUGLAS ALEXANDRE CIRILO, LUIZ ANTONIO 

ALCALDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ED CARLOS SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANK ANTONIO SILVA - 

OAB:12.372, NADYNE PHOLVE MOURA BATISTA - OAB:21134/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:5471-B

 Por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Adriana Sant' Anna 

Coningham, NOS TERMOS DO ART. 1.010, § 1º, NCPC, INTIMO A PARTE 

AUTORA PARA, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso de 

Apelação no prazo de 15 dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1023375 Nr: 33593-89.2015.811.0041

 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: FERNANDO HENRIQUE LIMA DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE ALVES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO 

CANAVARROS INFANTINO JÚNIOR - OAB:17616/MT, RODRIGO DE 

ABREU SOUSA - OAB:OAB/MT 16.283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950/MT, JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - 

OAB:14877 MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO

Certifico e dou fé que, impulsiono os presentes autos para intimação do 

autor, na pessoa de seu Advogado para ciência da diligência negativa do 

Oficial de Justiça, conforme fls. 182. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 844992 Nr: 48766-27.2013.811.0041

 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: NÚBIA SOUZA PEREIRA, GERALDO SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZOMAR ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK SOARES TELES - 

OAB:16548/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:7.694

 Vistos.

 1 – Encaminhe cópia da certidão de fl. 89 à Diretoria do Fórum, haja vista, 

que a oficiala de justiça não especificou que diligências realizou para 

tentar localizar o imóvel. Tanto o CPC quanto a consolidação das normas 

gerais da corregedoria determinam que a certidão do oficial deve ser 

detalhada. Além de não especificar diligencias, a oficiala sequer constou 

dia e hora que supostamente esteve no imóvel, sendo portanto, a referida 

certidão imprestável.

2 – A parte autora sai intimada para comparecer no prazo de 10 dias à 

defensoria para atualizar o endereço da testemunha Sotero Cardoso, bem 

como, indicar um ponto de referência com relação à testemunha Juciley.

3 – Designo nova data para o ato, dia 09/08/2018 às 16h30min.

4 – Expeça-se novo mandado para intimação das testemunhas da parte 

autora, após a defensoria pública trazer as informações atualizadas.

5 – Os presentes saem intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1039445 Nr: 41383-27.2015.811.0041

 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: ADONAI JOSÉ DE MENDONÇA, ERIC JOSÉ RECK DE 

MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM 

TERRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:16955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:17445, SILVIO ARAUJO PEREIRA - OAB:16162-MT

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente, a parte autora para comprovar a publicação dos 

editais de citação, no prazo de 5 dias sob pena de extinção, nos termos 

do artigo 487, III do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1104824 Nr: 12497-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO SIQUEIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO OLIVEIRA LIMA, OSVALDO DE TAL, 

JOSÉ CARLOS MARTINS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PAULO DOS SANTOS - 
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OAB:19550, MIRO AGOSTINHO DAS NEVES - OAB:12.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:727/O

 Desta feita, fixo como pontos controvertidos sobre os quais incidirão as 

provas para esclarecimento: 1. Se tratando de ação de interdito proibitório, 

onde posse é fato, o ônus de comprová-la recai sobre o autor, que deverá 

comprovar: a. a origem da sua POSSE sobre o imóvel, bem como a forma e 

o tempo de exercício; b. se esta POSSE era pública, mansa e pacífica na 

data do suposto esbulho; c. quando e de que forma se deu a suposta 

ameaça de turbação ou esbulho; d. as benfeitorias edificadas e quem as 

construiu, bem como se esta foi feita de boa-fé; 2. Para elucidar os pontos 

controvertidos acima, determino a produção de prova testemunhal, o 

depoimento pessoal das partes, além de produção de prova documental. 

3. Designo audiência de instrução para o dia 13/08/2018 às 16h30min. 4. 

INTIMO as partes, via DJE, para em 05 dias pedirem esclarecimentos ou 

solicitarem ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do CPC, bem como 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-se que pela nova sistemática cabe aos d. patronos da parte 

intimar as suas testemunhas (art. 455 do CPC). 6. À SECRETARIA 

determino que, decorrido o prazo de 05 dias, em havendo manifestação, 

façam-me os autos conclusos. 7. INTIMEM-SE, pessoalmente, a parte 

autora e os réus para comparecerem 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. 385, § 1º, do CPC. 8. Cumpra-se expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 979981 Nr: 14103-81.2015.811.0041

 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: ESPÓLIO DE FABIANO VIEGAS DINIZ, TATIANA 

SANGALLI PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO VIEGAS DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA GABRIELA GEHLEN - 

OAB:19506, ANNA LUIZA PRADO FEUSER - OAB:16188, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT, DAVID GARON DE CARVALHO - 

OAB:19440, GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - OAB:21.439, 

LETICIA COMIRAN - OAB:19.927/E, PEDRO HENRIQUE FERREIRA 

MARQUES - OAB:19486/MT, RENATA BARCARO - OAB:19.819, 

RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT, SILVIA SOARES 

FERREIRA DA SILVA - OAB:14.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT

 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:

"... e INTIME-SE a autora para manifestar interesse no prosseguimento do 

feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. ..."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1115941 Nr: 17004-85.2016.811.0041

 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: BENEDITO FELIX DE AMORIM, ROBERTO LUIS 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO DA SILVA BUENO, ROSILDA 

FLORENTINO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO PAGOTTO REIS - 

OAB:19.573/MT, PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA - 

OAB:16.466, TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA - OAB:15.981/MT

 Vistos.

Considerando o pedido formulado à fl. 165, pela Defensoria Pública, que 

justifica a impossibilidade de seu comparecimento à audiência, REDESIGNO 

a audiência de instrução para o dia 14/08/2018 às 14h30min.

Intime-se a parte ré para se manifestar sobre a certidão de fl.166 e 

encaminhe-se os autos à defensoria no mesmo sentido.

Intime-se as partes acerca desta decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 804590 Nr: 11054-03.2013.811.0041

 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: ANTONIO LUIZ DOS SANTOS AZEVEDO, CARLOS 

AUGUSTO DE OLIVEIRA, EDILSON LEDESMA CASADO, INES KUFFEL 

NANDI, PAULINO NANDI, JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, MARIA ROSA DA 

SILVA, PAULO DE FARIAS MARTINS, WEMERSON AZEVEDO DIONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVINO FERNANDES DAL BÓ, RAFAEL KLAS 

DAL BÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - 

OAB:15.356/MT, HUDSON CESAR MELO FARIA - OAB:6474 MT, JOAO 

VICENTE MONTANO SCARAVELLI - OAB:3933/MT, REJANE MARA 

CASTIGLIONI ALVES SCARAVELLI - OAB:4994, REJANE MARA 

CASTIGLIONI ALVES SCARAVELLI - OAB:5.363/MT, WAGNER 

BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - OAB:18499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BERTOLDO 

BARCHET - OAB:5665/MT

 Vistos.

1. Certifique-se quanto à tempestividade dos embargos de declaração.

2. Se tempestivos, e pretendendo o embargante efeitos modificativos na 

decisão, INTIME-SE os embargados nos termos do artigo 1.023, §2º do 

CPC, para que, no prazo 5, caso queira, manifeste-se, quanto aos 

embargos de fls. 576/581.

3. Após, remeta-se os autos ao Ministério Público para ofertar seu 

parecer.

4. Em seguida, retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 804666 Nr: 11130-27.2013.811.0041

 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: ADAILTON ANTONIO DE SOUZA, ADILSON GALVÃO 

DUARTE, ADRIANA PAIANO ALVES, AILTON CAMPOS, ALÉCIO DIONÍSIO 

MACARINI ZANCHETA, ANGELA MARILZA RAMOS, ANTONIO CARLOS 

FREIRE SETUBAL, AURINDA PEREIRA DA SILVA MOREIRA, BÁRBARA 

CRISTINA GARBELINE LIMA, CLAUDINEI GOMES SOARES, CLÁUDIO 

RAMPAZO, CLEIDE GARBELINE DA SILVA, EDIVALDO MARTINS DOS 

SANTOS, EDSON CARDOSO DA SILVA, EDUARDO GARBELINE, 

FERNANDA BURATTI, FIDELCINO BARBOSA, JAIRO WENDER DE 

OLIVEIRA GOMES, JOELMA CARLOS DO NASCIMENTO, JOSÉ ANSELMO 

OLIVEIRA, JUSCELINA CARVALHO DOS SANTOS, KÁTIA ALVES, IVANIR 

JUSTINA DA CUNHA, LUIZ NETO SOARES, MANOEL MOREIRA RAMOS, 

MARCIA DA CUNHA, MARCIO MATSUMOTO LAZARI, MARCOS ANTONIO 

ROSA, MARIA REJANE RODRIGUES, MARLI GARBELINE, MILTON 

MOREIRA RAMOS, NELCY RODRIGUES, NERI FERREIRA DE MATOS, 

ANILO SCHIMIT, ODELIO FRANCISCO VIEIRA, PAULO EVANGELISTA 

BARBOSA, ROBSON EVAS DE OLIVEIRA, ROGÉIO SANTANA DE 

ARAÚJO, ROSANGELA BURATTI, ROSELI DE SOUZA OLIVEIRA, SIMONE 

DA COSTA, SOLANGE REGINA CEOLIN, SUELI GUARANHA, SUELI SILVA 

CAMPOS, TAMAR AMELIA DE SOUZA, TEREZINHA LUCIS ROCKENBACH, 

TIAGO LUIS CEOLIN, VALDEIR MOREIRA RAMOS, ELIANI NANDI, VALMIR 

CARLITO SCHEREIBER, WAGNER GABRIEL CARDOSO, WELINTON 

MOISES POSSEBON, IVANEIDE RODRIGUES DE MOURA, INACIO SILVEIRA 

DOS ANJOS, LUIS CARLOS DOS SANTOS, WILSON LUIZ DA CUNHA, 

JANETE NANDI, FERNANDO CAMPOS LIMA, IVETE NANDI, LUZIA 

FRANCISCA BISPO, LUIZ CARLOS RODRIGUES DE BAIRROS, CELAINE 

REFFATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVINO FERNANDES DAL BÓ, RAFAEL KLAS 

DAL BÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - 

OAB:15.356/MT, HUDSON CESAR MELO FARIA - OAB:6474 MT, 
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HUDSON CESAR MELO FARIA - OAB:6474/MT, JOAO VICENTE 

MONTANO SCARAVELLI - OAB:3933/MT, KATIA SABRINA SANTIAGO 

GUIMARÃES - OAB:15.620/OAB/MT, REJANE MARA CASTIGLIONI 

ALVES SCARAVELLI - OAB:4994, REJANE MARA CASTIGLIONI ALVES 

SCARAVELLI - OAB:5.363/MT, WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE 

JUNIOR - OAB:18499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BERTOLDO 

BARCHET - OAB:5665/MT

 Vistos.

1. Certifique-se quanto à tempestividade dos embargos de declaração.

2. Se tempestivos, e pretendendo o embargante efeitos modificativos na 

decisão, INTIME-SE os embargados nos termos do artigo 1.023, §2º do 

CPC, para que, no prazo 5, caso queira, manifeste-se, quanto aos 

embargos de fls. 1.282/1.288.

3. Após, remeta-se os autos ao Ministério Público para ofertar seu 

parecer.

4. Em seguida, retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1054820 Nr: 48683-40.2015.811.0041

 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: ELENIR MENDES PEDROZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENO EDUARDO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:16.552/MT

 3.Designo audiência de instrução para o dia 31/07/2018 às 

16h30min.4.INTIMO a parte ré, e determino que intime-se a parte autora, 

para no prazo de 05 dias pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes 

conforme dispõe o art. 357, §1º do CPC, 5.INTIMO o réu, e à determino que 

intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, depositarem o seu 

rol de testemunhas, com a qualificação completa das testemunhas, nos 

termos do artigo 450 do CPC. À SECRETARIA determino:6.Decorrido o 

prazo de 05 dias, em havendo manifestação, façam-me os autos 

conclusos.7.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.8.Intime-se as testemunhas 

arroladas pela parte autora, por ser assistido da Defensoria Pública, nos 

termos do artigo 455, §4º, IV do CPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1138843 Nr: 26962-95.2016.811.0041

 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: CASIMIRO JOSE AVELAR VILILA, BRUNO RODRIGUES 

DA CUNHA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS 

SEM TERRA-MST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÔNIS VINICIUS MARANGONI 

XAVIER - OAB:19.801/MT, CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, FERNANDA RAMOS AQUINO - OAB:17.607 OAB/MT, 

MARIA JOSÉ LEÃO - OAB:5031/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:12.233-A/MT, RAFAEL COSTA BERNARDELLI - 

OAB:13.411-A/MT, RENATA LUCIANA MORAES - OAB:13.096-B/MT, 

THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos.

Certifique-se a secretaria se foram cumpridas todas as determinações da 

decisão de fls. 172/174.

Inclusive com relação ao prazo da citação por edital.

Se decorrido o prazo, sem a apresentação de defesa, remeta os autos à 

Defensoria Pública para realizar a defesa dos réus não encontrados, 

conforme determinado à fl. 174.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 176671 Nr: 24347-55.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEIRA RIO MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO VIEIRA VASQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARVALHO ALVES 

GONÇALVES - OAB:20769/O, ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - 

OAB:OAB/MT 4589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA 

- OAB:11.356/MT, JOSYNÁLIA BARBARA AMORIM DE ALMEIDA - 

OAB:10.676/MT, WALDEVINO FERREIRA CASSEANO DE SOUZA - 

OAB:5733/MT

 Vistos.

Considerando a inércia da parte autora, conforme certidão de fl. 267, 

arquive-se o feito, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1091598 Nr: 6837-09.2016.811.0041

 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: SILAS ORIQUELA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDIR ORIGUELA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN C. MARQUES - 

OAB:20.727/O, THALYSON SILVA BUENO - OAB:20.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente, a parte autora para comprovar manifestar-se 

quanto aos endereços apresentados para citação, no prazo de 5 dias sob 

pena de extinção, nos termos do artigo 487, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 354916 Nr: 25256-58.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO RIBEIRO SOARES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMIR JOSÉ JIMENEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABINO RIBEIRO SOARES NETO - 

OAB:10861/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMIR JOSE JIMENEZ - 

OAB:103035/SP

 Vistos.

Intimo a parte exequente para que, no prazo de 5 dias, trazer aos autos 

cálculo atualizado do débito, bem como informar se requer a realização de 

penhora, em qual modalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 955354 Nr: 2760-88.2015.811.0041

 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: JUM BELEZA E ESTÉTICA LTDA - ME, JESUS ONOFRE 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLÍNIO PERIOLO PADILHA JÚNIOR, JOCELI 

GRACIELE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido formulado pela parte autora à fl. 129.

2. Desde logo nomeio a Defensoria Pública para atuar na defesa do réu, 

citado por edital, nos termos do artigo 72, II do CPC.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 855240 Nr: 57710-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANA CECILIA DA SILVA 

GRISOLIA, OSANA MARIA GRISOLIA CASIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10209, RHAIÇA 

DORILEO PEREIRA LEITE - OAB:OAB/MT 18.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA PATRÍCIA D. AMORIM 

- OAB:9217/MT

 Vistos.

Ante o cumprimento da determinação de expedição de certidão para 

habilitação perante o inventário, determino o arquivamento do feito, com as 

baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 815640 Nr: 22085-20.2013.811.0041

 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: JOANA LEITE DA SILVA, LAURA VICUNÃ KELLER 

SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINÉIA DA SILVA PADILHA, JOSÉ CÍCERO 

PAIXÃO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:5.926/MT

 Vistos.

Dê ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça 

e, não havendo manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, arquive-se 

após as baixas e providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 787959 Nr: 41892-60.2012.811.0041

 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: MARIA AUXILIADORA NASCIMENTO PEREIRA, JUDAS 

TADEU DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10.756/MT, KELLY KATIA BENEVIDES VIEGAS - 

OAB:16993, OLIVIA FERNANDES BORETTI - OAB:12948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3.574/MT, 

UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 Vistos.

1. Oficie-se à Imobiliária Santa Rita, atualmente GMS, para que proceda a 

transferência do domínio do lote em questão para o réu e esposa.

2. Após, intime-se o requerido quanto à ao documento expedido, para que 

possa providenciar o cumprimento do acordo.

3. Em seguida, arquive-se com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 367942 Nr: 6460-82.2009.811.0041

 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: CELFER ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS DA GLEBA NOVO CAFEZAL, JOSIAS DOMINGOS DE ASSIS, LUIZ 

CARLOS TONHÃO, ALCIDES MIRANDA, JOSÉ ROSA DA SILVA, NELITA 

DE JESUS SILVA, AGNALDO DE LIMA RAIMUNDO, APARECIDA 

FRANCISCA DOS SANTOS, ALTAIR ALVES DA SILVA, VALDIR 

ALEXANDRE, DIONÍSIA JUSTINO MARTINS MIRANDA, ANTONIO LUIZ DOS 

SANTOS, JOÃO ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO HENRIQUE DELFINO 

QUEIROZ - OAB:11885-B, GEOVANI MENDONÇA DE FREITAS - 

OAB:46.304-MG, JOSÉ GONÇALVES PICHININ - OAB:2337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO SERGIO FERREIRA 

MENDES - OAB:8909/MT, LUISMAR AUGUSTO NETO - OAB:3456-RO, 

MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT

 Vistos.

A exemplo do que ocorre nos autos da ação possessória cód. 368183, a 

parte autora postula pela suspensão do feito vislumbrando composição 

extrajudicial com os réus, ocorre que o prazo pretendido na manifestação 

de fls. 396/396v já se esgotou, de forma que INTIMO a parte autora, via 

DJE, para, em 05 dias, informar se houve composição. No mesmo prazo, 

em não tendo se concretizado o acordo, a parte deverá comprovar o 

pagamento das despesas informadas às fls. 393/395.

Decorrido o prazo, não havendo manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE, pessoalmente, a parte autora para dar impulso ao feito, em 05 

dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1115020 Nr: 16673-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CADORE, LUCIANO CADORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIVALDO ALVES DE OLIVEIRA, SEVERINO 

DE TAL, VALDIR CORREIA, BENEDITO CORREIA, IRMÃO FRANCISCO DE 

TAL, CLAUDIANE MORAES, CLÁUDIO MATOS, DEMAIS POSSEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS VICTOR ALVES 

TRANPUSCH - OAB:OAB/MT 21.012, RODOLFO SORIANO WOLFF - 

OAB:11900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a inclusão do polo passivo pretendido pela parte autora às fls. 

185/186.

2. Cite-se os requeridos, nos endereços informados na mesma petição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 841636 Nr: 45856-27.2013.811.0041

 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: SANDRA INÊS DA SILVA, ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANIL PEDROSA DA SILVA, ALINOR PONCE 

DA SILVA, DOMINGAS LEONOR DA SILVA, ODILCE PINHEIRO DA SILVA, 

ANTONIO MAURICIO DA SILVA, ELIZETE MOREIRA NOGUEIRA SILVA, 

JOSÉ WANDERLEY ALBINO, ANTÔNIO BENÍCIO MARTINS DE SIQUEIRA, 

ZENIL SANTANA DA SILVA, REGINA MARIA MARTINS DE SIQUEIRA, 

EDILAINE DOMINGAS DA SILVA ALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA - OAB:3988-MT, CARLOS AUGUSTO 

MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - OAB:3988 MT, RUBENS PINTO 

FIUZA JUNIOR - OAB:15138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901, CLAUDISON RODRIGUES - OAB:9901/MT, MILTON JONES 

AMORIM VIEIRA - OAB:16216, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - 

OAB:16.216/O, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216, 

RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - OAB:12445

 Vistos.

Considerando que o feito já foi saneado conforme fls. 552/553, bem como 

já foi regularizada a sucessão processual conforme fl. 637, e que as 

partes não tem mais interesse na mediação, é o caso de designação de 

audiência de instrução.

1. Designo audiência de instrução para o dia 07/08/2018 às 16h30min.

2. Ressalto que cabe ao patrono das partes intimar as testemunhas para 

comparecer ao ato processual, nos termos do artigo 455 do CPC.

À SECRETARIA determino:

3. INTIME-SE, pessoalmente a autora e réus para que compareçam à 

audiência de instrução e julgamento, a fim de prestar depoimento pessoal, 
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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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 368183 Nr: 6382-88.2009.811.0041

 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: CASA ALBANO S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS DA GLEBA NOVO CAFEZAL, JOSIAS DOMINGOS DE ASSIS, LUIZ 

CARLOS TONHÃO, ALCIDES MIRANDA, JOSÉ ROSA DA SILVA, NELITA 

DE JESUS SILVA, AGNALDO DE LIMA RAIMUNDO, APARECIDA 

FRANCISCA DOS SANTOS, ALTAIR ALVES DA SILVA, VALDIR 

ALEXANDRE, DIONÍSIA JUSTINO MARTINS MIRANDA, ANTONIO LUIZ DOS 

SANTOS, JOÃO ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:46.304-MG, JOSÉ GONÇALVES PICHININ - OAB:2337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO SERGIO FERREIRA 

MENDES - OAB:8909, LUISMAR AUGUSTO NETO - OAB:3456-RO, MAX 

MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT

 Vistos.

INTIMO a parte autora, via DJE, para, em 05 dias, informar se houve 

composição com a parte ré. No mesmo prazo, em não tendo se 

concretizado o acordo, a parte deverá comprovar o pagamento das 

despesas informadas às fls. 425/425v.

Decorrido o prazo, não havendo manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE, pessoalmente, a parte autora para dar impulso ao feito, em 05 

dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1075562 Nr: 57764-13.2015.811.0041

 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: ANTONIO FRANCISCO PASSOS, DIRCEU DOS SANTOS, 

ELIAS NUNES DE ALMEIDA, JOÃO BATISTA BARCELOS GOVEIA, JOSÉ 

AMADEUS RODRIGUES DA SILVA, JUAREZ MARQUES CANGUÇU, 

RAMIRO ANTUNES MACIEL, JOÃO LIMA DOS REIS, NILSON DE OLIVEIRA, 

OSMAR DA COSTA RODRIGUES, VALDEMAR DULINO MARES, RENATO 

EDSON LOPES FIUGEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO REGINALDO ROLDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595

 Vistos.

INTIMO os autores, via DJE, para, querendo, em 15 dias, impugnarem a 

contestação ofertada pelo réu, nos termos do art. 351 do CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1260657 Nr: 24595-64.2017.811.0041

 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: ANTONIO REGINALDO ROLDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI NUNES DE ALMEIDA, BEBINA MENDES 

DA SILVA, JOÃO LIMA DOS REIS, OSMAR DA COSTA RODRIGUES, 

VALDEMAR DULINO MARES, JOÃO LEMES MARES, DIRCEU DOS 

SANTOS, JOSÉ AMADEUS RODRIGUES DA SILVA, NILSON DE OLIVEIRA, 

JUAREZ MARQUES CANGUÇU, RENATO EDSON LOPES FIUGEIREDO, 

ADELINO LADILAU DOS SANTOS, EVA FRANCISCA ALECRIM, JUSCIMAR 

GUALBERTO DE OLIVEIRA, ANTONIO FRANCISCO PASSOS, JOÃO 

BATISTA BARCELOS GOVEIA, JUNIOR APARECIDO ALVES DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que existe controversa, também quanto à 

localização e delimitação dos imóveis, haja vista que mapa trazido às fls. 

94/96v, trazido pela parte autora, não coincide com o memorial descritivo 

apresentado pelos réus às fls. 101/105, dos autos da ação cód.1075562.

Ante a falta de precisão quanto à localização, os limites e as 

confrontações da área, INTIMO, a parte autora, via DJE, para, em 15 dias, 

emendar à inicial e juntar aos autos o memorial descritivo, croqui de 

localização e perímetro assinado por profissional habilitado e com a devida 

Anotação de Responsabilidade Técnica- ART, contendo as coordenadas 

dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, geo-referenciadas 

ao Sistema Geodésico Brasileiro, conforme dispõe o art. 225, §3º, da Lei 

de Registros Públicos (Lei nº 6015/1973), ainda, caso a parte autora 

possua, que traga aos autos imagens de satélite da área, sob pena de 

indeferimento do pedido liminar.

Não obstante, ainda é dúvida para este juízo a data da mencionada 

ocupação, haja vista que o autor alega que a invasão se deu em junho de 

2016, entretanto, em 17/12/2015 os réus ajuizaram ação possessória cód. 

1075562, visando sua manutenção na área, gerando dúvida quanto ao 

tempo dessa “invasão.

Portanto, no mesmo prazo, a parte autora deverá emendar a inicial, 

também, para informar de que forma exerceu a posse entre o período que 

compreende o cumprimento da sentença cód. 34120, qual seja, março de 

2014 e a data da propositura da ação (cód. 1075562), pelos réus.

Certifique-se o decurso do prazo, após conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 830443 Nr: 36155-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDENIL APARECIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON RODRIGUES SIGARINI, REGIANE 

VALENTIN MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/MT, DAVI WYSNEY DA COSTA MENEZES BATISTA - 

OAB:15.650/MT, GIOVANA MARI VIEIRA DA SILVA TERNOVOI DE 

MORAES - OAB:15.907/MT, RAQUEL CUNHA DE PAULA MENEZES - 

OAB:17.385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTOSO - OAB:15.375

 Vistos.

Com o trânsito em julgado da sentença de fls. 132/136, sobreveio pedido 

da parte exequente pelo seu cumprimento (fl. 149), portanto, DEFIRO o 

pedido a fim de determinar:

1. EXPEÇA-SE o competente MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE da 

parte exequente sobre o imóvel descrito na inicial;

a. Desde já, autorizo o reforço policial, entendendo conveniente e 

necessário, o oficial de justiça, bem como a ordem de arrombamento, a fim 

de dar cabal cumprimento à diligência.

b. Consigne no mandado que a parte é beneficiária da gratuidade 

judiciária.

2. INTIMO a parte exequente, via DJE, desta decisão.

 3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022215-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLACIMAR CASTRO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição do Perito de Id. 13137268, postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017819-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA TONIAZZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Id. 13192664 a Id. 13192681, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012168-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACINDINO EVANGELISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006566-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DONIZETE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029277-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO BARBOSA DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Embargos de Declaração – Id. 13216715 – postulando o que 

entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007055-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO MARTINS DE SOUZA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se 

acerca da Petição de Embargos de Declaração – Id. 13199707 – 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022619-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OVIDIO ROSA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Embargos de Declaração – Id. 13216971 – postulando o que 

entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006759-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREDINEI LIMA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001828-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO COURA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 
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deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos 

autos – Id. 12930539 –, bem como, indicar as provas que pretendam 

produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao 

julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002273-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEZIMAR MENDES PASCOAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos 

autos – Id. 12929093 –, bem como, indicar as provas que pretendam 

produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao 

julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003969-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YURI JUNIOR CORREA DAMACENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos 

autos – Id. 12957421 –, bem como, indicar as provas que pretendam 

produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao 

julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037004-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos 

autos – Id. 11897275 –, bem como, indicar as provas que pretendam 

produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao 

julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003459-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR FILHOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos 

autos – Id. 12935233 –, bem como, indicar as provas que pretendam 

produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao 

julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002899-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos 

autos – Id. 12936091 –, bem como, indicar as provas que pretendam 

produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao 

julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004661-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA CRISTINA ALVES FRANCO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos 

autos – Id. 12954998 –, bem como, indicar as provas que pretendam 

produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao 

julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035304-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN PINHO THEODORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 
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proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos 

autos – Id. 11870982 –, bem como, indicar as provas que pretendam 

produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao 

julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001239-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAILA TAIS DE ARRUDA (AUTOR)

L. G. D. A. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006727-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

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 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003886-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSIRLENE DOMINGAS BASTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT0007888A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

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 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036538-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR WILLKING DO ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA OAB - MT12908/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

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 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025436-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KARLA ATAIDE AIRES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS OAB - MT0021048A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

LUIZ FERNANDO ROSA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT0002054A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034985-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE CORREA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003678-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS ANTONIO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001147-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. G. (AUTOR)

SELMA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569/O (ADVOGADO)

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT22464/O (ADVOGADO)

RAFAEL MIRANDA SANTOS OAB - MT22550/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALY DE SOUSA DIAS OAB - SC48546-O (ADVOGADO)

 

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 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002774-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATHERINE MARIE TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

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 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037444-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE CAMPOS DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALY DE SOUSA DIAS OAB - SC48546-O (ADVOGADO)

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011320-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAINE DA SILVA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Embargos de Declaração – Id. 13235150 – postulando o que 

entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001479-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERILO RAMOS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Id. 13232532 a Id. 13232552, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023209-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DO CARMO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Id. 13235950 e Id. 13235950, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000416-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos 

autos – Id. 12384903 –, bem como, indicar as provas que pretendam 

produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao 

julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038855-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos 

autos – Id. 12366050 –, bem como, indicar as provas que pretendam 

produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao 

julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006123-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO TARTARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT0006706A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CROW DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS CUIABA LTDA (RÉU)

CELSO JOSE ROSSETTO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006123-61.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SERGIO TARTARI RÉU: CROW DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS 

CUIABA LTDA, CELSO JOSE ROSSETTO Vistos. Apresente a parte autora 

certidão atualizada do imóvel ou preste caução em dinheiro, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revogação da liminar. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010297-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOCILIO EVANGELISTA DE MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010297-16.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MANOCILIO EVANGELISTA DE MACEDO REQUERIDO: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos. Manifeste-se a parte autora, 

na pessoa da Defensoria Pública, acerca da possível litispendência desta 

ação em relação a ação n. 1000826-73.2018.8.11.0041, em trâmite 

perante a 04ª Vara Cível da Capital, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de presunção da sua concordância tácita. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de maio de 2018. Emerson 

Luís Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012512-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CORREA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012512-62.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: DANIEL CORREA DE SOUZA REQUERIDO: SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA Vistos. Regularize a parte autora a sua representação 

processual, ao passo que a procuração de id 13119218 outorga poderes 

específicos para sua representação tão somente perante a Justiça 

Federal, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 

Sem prejuízo, comprove a parte autora a sua insuficiência de recursos 

para pagar as custas e despesas processuais, no mesmo prazo acima 

alinhado, sob pena de indeferimento da concessão do benefício da 

gratuidade de justiça (NCPC, 99, § 2º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013001-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR LUI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013001-02.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ODAIR LUI REQUERIDO: MARIO LOPES DA SILVA Vistos. 

Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. A 

presente deprecata tramita sob a égide da gratuidade, não havendo, 

assim, incidência do disposto no parágrafo único do art. 388 da CNGC. 

Cadastre-se as partes e seus procuradores. Comunique-se ao r. Juízo 

deprecante a distribuição da presente deprecata a este Juízo. Cumpra-se 

na forma deprecada, servindo a presente como mandado. Após, cumprida 

a finalidade, devolva-se a carta precatória ao r. Juízo deprecante, com as 

nossas homenagens. Às providências. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011761-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAGILA MARQUES DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT0008360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011761-75.2018.8.11.0041. AUTOR: 

NAGILA MARQUES DA ROCHA RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos. 

Emende a parte autora a sua petição inicial, regularizando a sua 

representação processual, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção (NCPC, 76, § 1º, I, 287, 321). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de maio de 2018. Emerson Luís Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013280-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO BISCOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MARCHIORI OAB - SP0199440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013280-85.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE ALBERTO BISCOLA EXECUTADO: LUIS CARLOS TEIXEIRA Vistos. A 

parte autora pretende a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a 

fim de não pagar as custas e taxas judiciais necessárias para o 

ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos autos, documento que 

comprove a situação de necessidade. Diante do crescente número de 

assistência judiciária gratuita formulada por pessoas que não preenchem 

os requisitos necessários para a concessão, bem como diante da 

disposição prevista na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita 

deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos 

legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos 

autos, documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à última 

declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, 

sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, 

proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015788-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VENICIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015788-38.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VENICIO DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se a devedora, através de seu patrono, 

para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 52 de 558



2º do CPC), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas. Na hipótese de 

o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou quando não tiver 

procurador constituído nos autos, ressalvando a possibilidade do inciso IV 

do art. 513 do CPC, a intimação para cumprimento da sentença deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, no prazo de 15 (quinze) 

dias. A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento. Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito 

será acrescido de multa de 10% e também de honorários advocatícios de 

10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do CPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa e honorários recairá somente sobre o saldo remanescente 

(art. 523, § 2º o do CPC). Por fim, se a devedora não efetuar 

tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se mandado de penhora 

e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, como impõe o § 3º do 

art. 523 do CPC. Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido 

o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que a executada, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma 

prevista no art. 525 do CPC. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011653-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDILSON SIMAO DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011653-46.2018.8.11.0041. AUTOR: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: SIDILSON 

SIMAO DE LIMA Vistos. Trata-se de Ação Monitória promovida por UNIMED 

CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de SIDILSON 

SIMÃO DE LIMA, ambos qualificados nos autos. Expeça-se mandado de 

citação, com prazo de 15 (quinze) dias, para cumprimento nos termos 

pedido na inicial, bem como o pagamento de honorários advocatícios de 

5% do valor atribuído à causa (art. 701, NCPC), anotando-se, nesse 

mandado, que, caso a parte requerida cumpra, ficará isenta de custas 

processuais (art. 701, § 1º, NCPC). Conste que, nesse prazo, a parte 

requerida poderá oferecer embargos (art. 702 do NCPC), e que, não 

havendo o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2º, 

NCPC). Cientifique-se a parte ré de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora, poderá depositar em juízo 30% 

do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o saldo 

remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção monetária 

(INPC) e juros de 1% ao mês (art. 701, § 5º c/c art. 916, NCPC). 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011659-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NADYAN LUIZA BALDISSERA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

NADYAN LUIZA BALDISSERA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011659-53.2018.8.11.0041. AUTOR: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: NADYAN 

LUIZA BALDISSERA - ME Vistos. Trata-se de Ação Monitória promovida 

por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de 

NADYAN LUIZA BALDISSERA - ME , ambos qualificados nos autos. 

Expeça-se mandado de citação, com prazo de 15 (quinze) dias, para 

cumprimento nos termos pedido na inicial, bem como o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art. 701, 

NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso a parte requerida 

cumpra, ficará isenta de custas processuais (art. 701, § 1º, NCPC). 

Conste que, nesse prazo, a parte requerida poderá oferecer embargos 

(art. 702 do NCPC), e que, não havendo o cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, NCPC). Cientifique-se a parte ré de que, 

no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora, poderá 

depositar em juízo 30% do valor da execução (valor principal + custas + 

honorários) e o saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos 

de correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 701, § 5º c/c art. 

916, NCPC). Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010028-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010028-74.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Vistos. A par da certidão de id 13207637, restituo os autos 

à Secretaria para o seu devido impulsionamento. Às providências. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de maio de 2018. Emerson Luís Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032360-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TOLEDO SILVA OAB - MT0019123A (ADVOGADO)

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032360-69.2017.8.11.0041. AUTOR: 

POLIANA OLIVEIRA DA SILVA RÉU: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos. Intime-se a autora, para manifestar acerca da 

proposta de acordo (id. 13202578), no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011672-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO NASCIMENTO GASPAR DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011672-52.2018.8.11.0041. AUTOR: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: MARCELO 

NASCIMENTO GASPAR DA SILVA Vistos. Trata-se de Ação Monitória 

promovida por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

em face de MARCELO NASCIMENTO GASPAR DA SILVA, ambos 

qualificados nos autos. Expeça-se mandado de citação, com prazo de 15 

(quinze) dias, para cumprimento nos termos pedido na inicial, bem como o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 

(art. 701, NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso a parte 

requerida cumpra, ficará isenta de custas processuais (art. 701, § 1º, 

NCPC). Conste que, nesse prazo, a parte requerida poderá oferecer 

embargos (art. 702 do NCPC), e que, não havendo o cumprimento da 

obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, 

o título executivo judicial (art. 701, § 2º, NCPC). Cientifique-se a parte ré de 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora, 

poderá depositar em juízo 30% do valor da execução (valor principal + 

custas + honorários) e o saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, 

acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 701, 

§ 5º c/c art. 916, NCPC). Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025968-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO OAB - MT0019163A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE MAES PENIEL ELSHADAY (EXECUTADO)

RAQUEL BEATRIZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025968-16.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 33.467,37; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: RAIMUNDO ALVES RIBEIRO Parte Ré: EXECUTADO: 

ASSOCIACAO DE MAES PENIEL ELSHADAY, RAQUEL BEATRIZ DE 

OLIVEIRA Vistos. Antes de proceder a citação por edital, oficiem-se as 

concessionárias de serviços públicos de água/esgoto, energia e telefonia 

que operam na Capital e em Várzea Grande/MT, em busca do endereço 

das executadas (NCPC, 256, § 3º). Diligencie-se, havendo respostas 

positivas. Em caso contrário, conclusos para deliberação. Às 

providências. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010429-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVA OFTALMO MEDICINA ESPECIALIZADA S/S LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010429-73.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS LTDA - EPP RÉU: VIVA 

OFTALMO MEDICINA ESPECIALIZADA S/S LTDA Vistos. Trata-se de Ação 

Monitória promovida por MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E 

SERVIÇOS LTDA – EPP em face de VIVA OFTALMO MEDICINA 

ESPECIALIZADA S/S LTDA, ambos qualificados nos autos. Expeça-se 

mandado de citação, com prazo de 15 (quinze) dias, para cumprimento 

nos termos pedido na inicial, bem como o pagamento de honorários 

advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art. 701, NCPC), 

anotando-se, nesse mandado, que, caso a parte requerida cumpra, ficará 

isenta de custas processuais (art. 701, § 1º, NCPC). Conste que, nesse 

prazo, a parte requerida poderá oferecer embargos (art. 702 do NCPC), e 

que, não havendo o cumprimento da obrigação ou oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 

701, § 2º, NCPC). Cientifique-se a parte ré de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte autora, poderá depositar em 

juízo 30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 701, § 5º c/c art. 916, NCPC). 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004319-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERSON SANTOS SIMOES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004319-92.2017.8.11.0041. AUTOR: 

WEVERSON SANTOS SIMOES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Compulsando os autos, verifico que houve 

realização de pericia médica no segurado em sessão de conciliação. 

Portanto, visando à economia e celeridade processual, determino a juntada 

nos autos, do laudo médico da pericia realizada na audiência de 

Conciliação do dia 26.04.2017. Ademais, Expeça-se alvará em favor da 

parte ré para levantamento do montante depositado ao id. 10686806, 

referente a honorários periciais. Ultimada providência, intimem-se as 

partes para manifestarem-se acerca do laudo médico, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de anuência tácita e preclusão. Cumpra-se. Cuiabá, 

15 de maio de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018358-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DOS EDIFICIOS NICOLINA DE OLIVEIRA E JOAO A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILO ALVES BEZERRA OAB - MT2830 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PEREIRA VASCONCELOS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018358-94.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CONDOMINIO DOS EDIFICIOS NICOLINA DE OLIVEIRA E JOAO A RÉU: 

EDUARDO PEREIRA VASCONCELOS Vistos. O autor compareceu nos 

autos requerendo a suspensão do processo por 120 (cento e vinte) dias, 

para a consolidação do acordo que foi entabulado com o requerido (id 

12156430). Considerando o lapso temporal decorrido da manifestação, 

defiro a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, decorrido prazo, 

requeira a autora o que entender de direito, sob pena de extinção. Às 

providências. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002368-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TITANIUN COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E SERVICOS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER CAMELO XAVIER FILHO OAB - MT18971/O (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT0006602A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002368-63.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

TITANIUN COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E SERVICOS 

LTDA - ME EXECUTADO: SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE 

MISERICORDIA Vistos. Intime-se a devedora, através de seu patrono, para 

cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do 

CPC), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas. Na hipótese de 

o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou quando não tiver 

procurador constituído nos autos, ressalvando a possibilidade do inciso IV 

do art. 513 do CPC, a intimação para cumprimento da sentença deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, no prazo de 15 (quinze) 

dias. A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento. Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito 

será acrescido de multa de 10% e também de honorários advocatícios de 

10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do CPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa e honorários recairá somente sobre o saldo remanescente 

(art. 523, § 2º o do CPC). Por fim, se a devedora não efetuar 

tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se mandado de penhora 

e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, como impõe o § 3º do 

art. 523 do CPC. Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido 

o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que a executada, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma 

prevista no art. 525 do CPC. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012910-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA BRANCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSENILDA MATIAS DA ROCHA BRANCO OAB - 471.921.191-72 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012910-09.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES EXECUTADO: JOSE MARIA 

BRANCO PROCURADOR: ROSENILDA MATIAS DA ROCHA BRANCO 

Vistos. Diante da discrepância do valor atribuído a causa e o valor 

exequível, emende a parte autora a sua petição inicial atribuindo a causa o 

valor correspondente a sua pretensão, retificando o que foi atribuído à 

causa, bem como procedendo ao recolhimento das custas processuais, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014662-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESCLEY ALVES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014662-50.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WESCLEY ALVES RODRIGUES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte autora compareceu 

aos autos informando o cumprimento da condenação imposta pela 

sentença. A parte credora manifestou a sua concordância com o valor do 

depósito efetuado, requerendo o seu levantamento (id. 13166475). É o 

relatório. Decido. Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, 

nada mais havendo a ser requerido. Posto isto, declaro extinto este 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II, do NCPC. 

Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 13166475 pág. 

01), o qual possui poderes para receber e dar quitação, consoante a 

procuração de (id. 6868493 pág. 01). Com o trânsito em julgado, 

promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 893189 Nr: 25353-48.2014.811.0041

 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: KARISLENE ROSALINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13241-A

 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 das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 349167 Nr: 19553-49.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA, ALPHAVILLE 

CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:9.196/MT, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO 

PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14.341, LUCIANA NAZIMA - OAB:169.451, MILTON MARTINS 

MELLO - OAB:3811/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas nas 

pessoas de seus advogados, via DJE, para que, no prazo independente e 

sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem os memoriais finais, 

começando pela parte Incorporadora Itália Ltda., em seguida a parte 

Alphaville Cuiabá Empreendimentos Imobiliários Ltda. e por último a parte 

Associação Alphaville Cuiabá.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 339112 Nr: 9728-81.2008.811.0041

 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: JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WINNER - CONSTRUÇOES INCORPORAÇOES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, CARLOS ALBERTO BARLEZE ROGGERO, 

CONSTRUTORA ARAÚJO COELHO LTDA, WASHINGTON KLAY SANTANA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, LISIANE VALÉRIA LINHARES SCHMIDEL - 

OAB:9358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, JOÃO BATISTA BENETI - OAB:3065, MILTON JONES 

AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 A imprudência da autora no impulso ao feito tornou dificultoso e confuso 

seu processamento, pois passados 10 (dez) anos da distribuição não se 

sabiam sequer quem eram as partes e quem havia sido citado ou não, haja 
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vista que em 09/05/2012, o d. magistrado acolheu o pedido para citação de 

pessoas que sequer eram réus, conforme vemos à fl. 113. Desta feita, 

REVOGO as decisões de fls. 166/167 e fls. 188/188v e fim de consignar 

que são réus apenas Winner – Construções, Incorporações e 

Empreendimentos LTDA, representada por Carlos Alberto Barleze 

Roggero, Construtora Araújo Coelho, representada por Ivo dos Santos 

Araújo e Washington Klay Santana Silva, sendo que somente a primeira ré 

não ofertou contestação, mas foi citada por edital. Aliás, quanto a citação 

editalícia da ré Winner – Construções, Incorporações e Empreendimentos 

LTDA verifico que este foi o objeto do edital juntado às fls. 153/154, 

restando apenas a nomeação de um defensor dativo para ofertar defesa. 

Portanto, nomeio o Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade Federal 

de Mato Grosso – UFMT, para, em 15 dias, proceder a defesa dativa da ré 

citada por edital. INTIME-SE, pessoalmente, a instituição. Após, INTIME-SE a 

parte autora para, querendo, impugnar as defesas, também em 15 dias e, 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado, se for o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1144662 Nr: 29461-52.2016.811.0041

 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: BRANEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 901085 Nr: 30651-21.2014.811.0041

 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: JOSÉ INÁCIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 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(a) advogado(a) para, no prazo de03 (três) 

dias, informar nos autos o Banco, Agência e número da Conta, a fim de se 

dar cumprimento a sentença de fls. 115/116, no tocante a expedição do 

competente alvará. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1013990 Nr: 29285-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVTOP - TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre 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): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 75149 Nr: 6961-80.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOSÉ MOTTA, RAIMUNDA DO BOM 

DESPACHO ALVES FERREIRA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À MATERN. 

INFÂNC. CUIABÁ, ALINOR OLÍMPIO DA SILVA, ESTEVAM VAZ CURVO, 

HILTON RIBEIRO TAQUES, VICTOR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 3.988, Jorge Tadeu Malvenier 

Neves Garcia - OAB:9108, LUIZ VIEIRA DE SOUZA - OAB:11261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, JOSÉ ANTONIO DE PINHO - OAB:1.820, LÍVIA COMAR 

DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA - 

OAB:1.760/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT, WILMARA 

APARECIDA SANTOS DIAS - OAB:4.710/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestar sobre as petições de fls. 712/714 ; 715/717 e 

719/723, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 711751 Nr: 4819-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER MEDEIROS DE MOURA - 

OAB:14.142/MT, DINEY LEITE DA COSTA - OAB:21.352/O, ELIS MARINA 

DIAS PINTO - OAB:OAB/MT 20944-O, HOMERO MARCHEZAN AUZANI - 

OAB:6.624, NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - 

OAB:16.445/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3565-B

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte requerente 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE, para se manifestar sobre 

os documentos de fls. 184/187, no prazo de 05 (cinco) dias, postulando o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 903819 Nr: 32726-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SANDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S L OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS 

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELE EPP, IMOBILIARIA IDEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO KNOPP FONSECA - 

OAB:16.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ARLEY DA SILVA - 

OAB:11250/O, KATIA CRISANTO - OAB:7345

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 332687 Nr: 3595-23.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO DA SILVA, ELIANE MARIA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISNARD BATISTA MACHADO 
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FILHO - OAB:26037/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 887969 Nr: 21875-32.2014.811.0041

 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: ARAISA FERREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA CAMARGO MENDONÇA, PAULO 

CESAR SANTOS DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVETH DA LUZ SANTOS PEREIRA 

- OAB:MT-15.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANO L. SANCHES - 

OAB:11.333/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, 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 que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 10 (DEZ) 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): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 438978 Nr: 16140-57.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICO DA SAÚDE E 

MEIO AMBIENTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, LUCIANE INFANTINO FRANÇA - OAB:, NESLENE 

RUVIERI - OAB:9.389, PAOLA FREITAS PENNA - OAB:15.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA PAES - OAB:1887/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre os Embargos de 

Declaração juntados aos autos. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1143265 Nr: 28792-96.2016.811.0041

 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: ELEANDRO DE SOUZA SANTOS

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestar sobre o pagamento da condenação postulando o 

que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1010573 Nr: 27829-25.2015.811.0041

 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: SIDNEI MARTINS DE MOURA

 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:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestar sobre o pagamento da condenação postulando o 

que entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 334912 Nr: 5459-96.2008.811.0041

 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: CLÁUDIO FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574, JULIANA PEREIRA BUENO - OAB:12.207, MÁRIO LÚCIO 

FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19.937/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A/MT, SILMARA 

RUIZ MATSURA - OAB:9941-B/MT

 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): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1071717 Nr: 56176-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FIDELIS MENDES LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PALLOMA EMANUELLI 

TORQUATO DA SILVA - OAB:15.396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestar sobre o pagamento da condenação postulando o 

que entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 736430 Nr: 32859-80.2011.811.0041

 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: MIGUEL ANGELO KABBAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELA ALVES DA COSTA, VICENCIA 

MARTINS MEDEIROS, CLÁUDIA DE AZEVEDO MIRANDA, JOÃO DOS 

SANTOS MENDONÇA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DE MELLO 

CERQUEIRA MAZZER - OAB:19.676, FLAVIO ALEXANDRE BERTIN - 

OAB:5925, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT

 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 Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 772188 Nr: 25285-69.2012.811.0041

 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: SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICO DA SAÚDE E 

MEIO AMBIENTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA PAES - OAB:OAB/MT 1887

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre os Embargos de 

Declaração juntados aos autos. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1140354 Nr: 27557-94.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWAGNO CASTRO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA S. DE OLIVEIRA - 

OAB:19.174, RENATO FERREIRA COUTINHO - OAB:16.360B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 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): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1058688 Nr: 50366-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PUMP CHOPP GRILL COM. LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s). , referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve êxito 

no cumprimento, devendo, se assim se desejar, recolher nova diligência 

do oficial de justiça para cumprimento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 830600 Nr: 36307-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MARCIA VIANNA LINO, MARIA 

CAROLINA ALDEM VIANNA LINO, MARIA EUGÊNIA VIANNA LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT, ANNE CAROLINE SCHOMMER - 

OAB:21.588, ELIS MARINA DIAS PINTO - OAB:OAB/MT 20944-O, 

MARILEI CARDOSO - OAB:12.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, 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 que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 10 (DEZ) 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): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 900132 Nr: 29924-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE PEREIRA DOS SANTOS

 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/MT, VICTOR VIDOTTI - 

OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestar sobre o pagamento da condenação postulando o 

que entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 913862 Nr: 39384-73.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL AMECOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE MELO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA RAMOS AQUINO - 

OAB:17.607 OAB/MT, SILVIA WANDERLINDE - OAB:OAB/ MT 11.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, 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 que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 10 (DEZ) 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): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 873376 Nr: 12114-74.2014.811.0041

 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: BRIGIDA OLIVEIRA RODRIGUES ARNALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:16.247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 
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autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestar sobre o pagamento da condenação postulando o 

que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 386235 Nr: 22023-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRECOVEL VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - OAB:8361/MT, 

GAIA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES - OAB:20237/MT, JAQUELINE 

PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT, VITOR SCHMIDT FERREIRA - 

OAB:21325/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s). , referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve êxito 

no cumprimento, devendo, se assim se desejar, recolher nova diligência 

do oficial de justiça para cumprimento. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 388301 Nr: 24086-17.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR MACHADO PORTES

 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/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). MARCIO HENRIQUE P. CARDOSO– OAB/MT nº 7.659 

para que no prazo improrrogável de 03 (três) dias (art. 234, §2º), 

RESTITUA os autos a esta secretaria, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, na forma do art. 431 e §§ 

da CNGC; Na hipótese de não devolução dos autos no prazo estabelecido, 

deve ser procedido conforme estabelece o art. 433 da CNGC, 

expedindo-se o respectivo mandado de busca e apreensão dos autos 

(art. 434 da CNGC), com a respectiva comunicação à OAB subseção de 

Cuiabá, conforme estabelece o inciso II do art. 434 da CNGC; No caso de 

busca e Apreensão do feito, o gestor deverá certificar a regularidade do 

feito e das peças encartadas, bem como certificar o estabelecido no 

inciso I do art. 435 CPC. Na hipótese de não devolução e não localização 

do feito, proceda-se conforme determina o inciso II do art. 435 da CNGC, 

remetendo cópia das peças existentes ao Ministério Público para apuração 

do crime de sonegação de autos, preconizado pelo art. 356, CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1162785 Nr: 37092-47.2016.811.0041

 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: COLEGIO PRUDENTE CAMPOS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON ANDREY LESSA - 

OAB:17.184/MT, VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB:15661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s). , referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve êxito 

no cumprimento, devendo, se assim se desejar, recolher nova diligência 

do oficial de justiça para cumprimento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 92318 Nr: 1286-10.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS 

VALE DO PARAÍSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA. - OAB:3.127, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s). , referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve êxito 

no cumprimento, devendo, se assim se desejar, recolher nova diligência 

do oficial de justiça para cumprimento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1166008 Nr: 38380-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DANTAS HERNANDES 

- OAB:21.297, MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestar sobre o pagamento da condenação postulando o 

que entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 882323 Nr: 18151-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CAVALCANTE BARBOSA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CAVALCANTE BARBOSA - 

OAB:13.127/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009561-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DO SOCORRO PEREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009561-95.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JANETE DO SOCORRO PEREIRA CAMPOS REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. 

A autora foi intimada da r. decisão do id. 12659928, contudo, permaneceu 

inerte, consoante certidão do id. 13206900. Denote-se, que ao magistrado 

é dado perquirir sobre as condições econômico-financeiras, se a parte 

não está representada pela Defensoria Pública, situação em que aplicável 

o dispositivo constitucional (gratuidade judiciária a quem 

comprovadamente demonstrar). Não pode a parte pretender que o Estado 

assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, 

justificando a concessão do benefício. Em situação similar, o STJ decidiu: 

“Processo Civil - Assistência judiciária -Miserabilidade - Comprovação - 

Legalidade.Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido 

de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.O 

benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico 

condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da 

miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial 

não conhecido.”(Resp. nº 178.244- Relator Minsitro Barros Monteiro). 

Ademais, insta consignar que não cabe ao Estado assumir despesas de 

quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover 

aquelas dos que realmente necessitam. Nesse sentido, transcrevo os 

seguintes precedentes: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS 

PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE NÃO 

DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO DESPROVIDO. O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de 

forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, podendo 

ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (TJMT – Agravo 

de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, j. 23/11/2011). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de pobreza prevista 

no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica presunção relativa, motivo pelo qual o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se houver nos 

autos elementos capazes de afastá-la. No caso concreto, a 

parte-agravante deixou de apresentar o comprovante de rendimentos 

injustificadamente, o que acarreta o indeferimento da AJG. Negado 

seguimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de Instrumento 

70046446696, Segunda Câmara Especial Cível, Relator Des. Marco 

Antonio Angelo, j.09/12/2011) Desta forma, indefiro a gratuidade e 

determino o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como, em igual período, apresentar aos autos cópia 

legível do seu documento pessoal (id. 12657002), sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção da ação. Às providências. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1012555-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA LUIZA TAQUES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012555-96.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ALZIRA LUIZA TAQUES FERREIRA RÉU: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. 

ALZIRA LUIZA TAQUES FERREIRA, devidamente qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com a presente Ação de Exibição de Documentos com 

Pedido de Liminar em face de BANCO DAYCOVAL S/A, igualmente 

qualificado. Argumentou a autora que realizou dois empréstimos junto a 

instituição financeira ré no ano de 2011, entretanto, não se recorda de ter 

realizado novo empréstimo ou de ter renegociado a dívida em aberto no 

ano de 2013, em que estão sendo realizado descontos mensais na sua 

aposentadoria. É o necessário relato. Fundamento e Decido. Com a 

criação das varas bancárias e do provimento n.º 004/2008/CM, àquelas 

varas especializadas são as competentes para processar e julgar as 

demandas que envolvem interesse bancário, alienação fiduciária, 

arrendamento mercantil, cartões de crédito, cédulas de crédito, consórcio, 

descontos de duplicatas, financiamento, inclusive da casa própria, mútuo, 

seguro, títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de dívida. O artigo 1º §º do 

provimento 004/2008/CM, assim dispõe: Artigo 1º parágrafo 1º. Deverão 

tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas 

de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; 

arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; 

descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; 

seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de dívida. O caso em tela 

possui natureza tipicamente bancária, de modo que a competência para 

seu processamento é exclusivamente de uma das Varas Bancárias desta 

Comarca. Com tais considerações, conheço a incompetência deste juízo e 

DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para conhecer, processar 

e julgar a presente ação, em favor de uma das Varas de competência em 

direito bancário desta Comarca de Cuiabá/MT, para onde determino a 

remessa deste feito, devendo estes autos ser remetidos ao cartório 

distribuidor para que seja realizada a redistribuição ao juízo competente. 

Procedam-se às baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012663-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012663-28.2018.8.11.0041. AUTOR: 

WILSON ALVES DA SILVA RÉU: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

S.A. Vistos. WILSON ALVES DA SILVA, devidamente qualificada nos 

autos em epígrafe, ingressou com a presente Ação Ordinária Cível c/c 

Indenização por Danos Morais em face de BB ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS S.A, igualmente qualificado. Argumenta o autor que em 

fevereiro de 2013, firmou contrato de consórcio com a ré, com duração de 

60 (sessenta) parcelas/mensais, sempre honrando o pagamento das 

parcelas e devido a problemas financeiros atrasou o pagamento de 

algumas parcelas, sendo que após muitas cobranças da ré, foi 

regularizado todo o débito, entretanto, quando solicitado o demonstrativo 

das parcelas, referente aos valores pagos pelo autor, o extrato a partir da 

parcela nº 47 não correspondem com o fornecido pela financeira. É o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Com a criação das varas 

bancárias e do provimento n.º 004/2008/CM, àquelas varas especializadas 

são as competentes para processar e julgar as demandas que envolvem 

interesse bancário, alienação fiduciária, arrendamento mercantil, cartões 

de crédito, cédulas de crédito, consórcio, descontos de duplicatas, 

financiamento, inclusive da casa própria, mútuo, seguro, títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de divida. O artigo 1º §º do provimento 004/2008/CM, assim 

dispõe: Artigo 1º parágrafo 1º. Deverão tramitar por essas varas 

especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em 

conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de 

crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida. No caso trazido à exame, a Requerente objetiva a 

discussão do contrato de consórcio, o que por si só indica a competência 

exclusiva das Varas de Direito Bancário desta Capital, conforme prevê o 

provimento supramencionado. Com tais considerações, conheço a 
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incompetência deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

de uma das Varas de competência em direito bancário desta Comarca de 

Cuiabá/MT, para onde determino a remessa deste feito, devendo estes 

autos ser remetidos ao cartório distribuidor para que seja realizada a 

redistribuição ao juízo competente. Procedam-se às baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1012856-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDELBERTO VIEIRA PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT0019091A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TALES (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012856-43.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EDELBERTO VIEIRA PIRES RÉU: TALES Vistos. Trata-se de Ação 

cognominada como de Imissão de Posse distribuída por sorteio para esta 

Terceira Vara Cível. Não obstante, a parte autora deduz como pedido a 

sua Reintegração na Posse do imóvel urbano objeto da ação, o que 

caracteriza consequentemente a natureza possessória da demanda. É a 

síntese do necessário. Decido. Com a edição da Resolução n. 6/2014-TP, 

a competência da Vara Especializada em Direito Agrário foi ampliada para 

contemplar inclusive os conflitos possessórios individuais urbanos e 

rurais da Comarca de Cuiabá, excluídos o processo e julgamento dos 

crimes praticados em decorrência deles ou com eles relacionados. 

Portanto, estabelecida competência específica a determinado órgão 

jurisdicional, este Juízo afigura-se absolutamente incompetente para o 

processamento e julgamento de ações que versem sobre conflitos 

possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá. Desta 

feita, DECLINO, de ofício, o processamento e julgamento da presente ação 

a Vara Especializada em Direito Agrário da Capital, nos termos da 

Resolução n. 6/2014 do Tribunal Pleno e dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso 

II, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015. Às providências. 

Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013084-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H.P.L.S PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

GONCALVES PREZA-SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013084-18.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, GONCALVES PREZA-SERVICOS DE 

ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - ME, H.P.L.S PRESTADORA DE SERVICOS 

MEDICOS S/S Vistos. Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo 

face a alteração de competência estabelecida pela Resolução n. 

11/2017/TP do eg. TJMT. O ato deprecado tem como finalidade intimação 

do Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso em demanda que 

discuti a prestação de serviços de saúde pelo SUS. Não obstante, com a 

edição da Resolução n. 23/2013-TP, foi criada a Vara Especializada de 

Execução Fiscal e redefinida a competência das Varas Especializadas da 

Fazenda Pública, que restou estabelecida no seu artigo 2º da seguinte 

maneira: Art. 2º. Fica atribuída à Vara Especializada de Execução Fiscal 

da Comarca de Cuiabá, bem como redefinida a competência das atuais 

varas especializadas da Fazenda Pública, (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas), nos 

termos do quadro abaixo: - Vara Esp. de Execução Fiscal. (Processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com 

exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida 

ativa). - 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública. (Processar e julgar os feitos em 

geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e 

igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública). - 2ª Vara 

Esp. da Fazenda Pública. (Processar e julgar os feitos em geral da 

Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária 

com as 1ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública). - 3ª Vara Esp. da 

Fazenda Pública. (Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda 

Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 

1ª, 2ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública). - 4ª Vara Esp. da Fazenda 

Pública. (Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e 

Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª 

Varas Esp. da Fazenda Pública). - 5ª Vara Esp. da Fazenda Pública. 

(Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, 

mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Esp. da Fazenda Pública). Portanto, estabelecida competência específica a 

determinados órgãos jurisdicionais, este Juízo afigura-se incompetente 

para o processamento de ação em que figure exclusivamente em um de 

seus polos a Fazenda Pública Estadual. Desta feita, reconhecida a 

incompetência deste Juízo, DECLINO, de ofício, o processamento da 

presente carta precatória a uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública da Capital, nos termos da Resolução n. 23/2013 do egrégio 

Plenário do Tribunal de Justiça deste Estado e dos artigos 64, § 1º, e 337, 

inciso II, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015. Redistribua-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009758-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA AMIZO MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON RICARDO AMIZO OAB - MT0007813A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009758-50.2018.8.11.0041. AUTOR: ANNA 

CAROLINA AMIZO MATOS RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos. ANNA 

CAROLINA AMIZO MATOS ajuizou a presente “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, E COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA” em face da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA., 

pretendendo, liminarmente, a suspensão da cobrança do valor de R$ 

2.360,57 referente a mensalidade do mês de 02/2018, do valor mensal de 

R$ 7.081,70 referente a “Serviços Educacionais FIES” nos meses 01/2018, 

02/2018 e 03/2018 e do valor de R$ 4.069,31 referente a mensalidade do 

mês de 04/2018; a limitação ao valor de R$ 1.790,88 da mensalidade do 

mês 04/2018 e dos meses subsequentes; a abstenção de 

negativação/manutenção do seu nome em cadastros restritivos de crédito 

ou protesto em decorrência dos valores acima que pretende sejam 

suspensos, bem como de aplicação de sansões administrativas ou 

pedagógicas; a cominação à ré da obrigação de proceder regularmente o 

aditamento do FIES e da sua rematrícula no 2º semestre de 2018. É o 

breve relato. Decido. Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da 

gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Com relação ao 

pedido liminar de concessão de tutela provisória de urgência, o artigo 300 

do NCPC dispõe 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”. Ressalte-se que o pressuposto da 

probabilidade do direito deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o 

do risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência daquele ou 

de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade 

do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada 

e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza 

Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, 

no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 
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quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora logrou êxito em demonstrar em sede 

de cognição sumária a celebração em 05/02/2013 de contrato de abertura 

de crédito para o financiamento de encargos educacionais ao estudante 

do ensino superior – FIES, com cobertura de 75% da sua semestralidade e 

os seus respectivos aditamentos nos semestres seguintes, bem como a 

cobrança de valores dissonantes dos seus respectivos termos, inclusive 

de valores correspondentes a obrigações da instituição financeira, as 

quais por sua vez estariam em dia (id´s 12688735 a 12688951). Do mesmo 

modo, foi possível verificar o perigo de dano, uma vez que vez que a parte 

autora poderá ser impedida de participar regularmente do seu curso de 

graduação, sofrendo, inclusive, as consequências da exigibilidade dos 

malsinados valores exorbitantes dos termos do contrato havido entre as 

partes. Além disso, observa-se que não há perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo a 

parte ré. Assim, preenchidos os pressupostos necessários à sua 

concessão, a liminar requestada comporta deferimento, eis que 

evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante do 

exposto, DEFIRO liminarmente a tutela provisória de urgência vindicada, 

nos termos do artigo 300 do NCPC, para determinar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a suspensão da cobrança do valor de R$ 2.360,57 referente 

a mensalidade do mês de 02/2018, do valor mensal de R$ 7.081,70 

referente a “Serviços Educacionais FIES” nos meses 01/2018, 02/2018 e 

03/2018 e do valor de R$ 4.069,31 referente a mensalidade do mês de 

04/2018; a limitação ao valor de R$ 1.790,88 da mensalidade do mês 

04/2018 e dos meses subsequentes; a abstenção de 

negativação/manutenção do nome da parte autora em cadastros 

restritivos de crédito ou o seu protesto, bem como de aplicação de 

sansões administrativas ou pedagógicas, em decorrência de valores com 

a exigibilidade suspensa por esta decisão; além de cominar à ré a 

obrigação de aceitar o aditamento regular do FIES e promover a 

rematrícula da parte autora no 2º semestre de 2018, sob pena de 

aplicação de multa cominatória diária que arbitro desde já no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), para o caso de descumprimento injustificado da 

medida, limitada ao patamar de 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Em 

atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 

16/07/2018, às 11:00 horas para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 03 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação 

localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, 335), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, 335, I). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (NCPC, 344). 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 (NCPC, 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, 334, § 10). Apesar da 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se, com a 

urgência que o caso requer. Cuiabá, 15 de maio de 2018. Emerson Luís 

Pereira Cajango Juiz de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código 

de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012841-74.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CLARA DORNAS DUTRA RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos. CLARA 

DORNAS DUTRA ajuizou a presente “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” em face 

da IUNI EDUCACIONAL S/A, pretendendo, liminarmente, a suspensão da 

cobrança do valor mensal de R$ 2.181,16 referente as mensalidades dos 

meses de 01/2018 a 05/2018; a cominação à parte ré da obrigação de 

abster-se de emitir cobranças indevidas e de negativar/manter o seu nome 

inscrito em cadastros restritivos de crédito em decorrência dos valores 

acima que pretende sejam suspensos, bem como de aplicação de 

sansões administrativas ou pedagógicas; a cominação à ré da obrigação 

de proceder regularmente o aditamento do FIES e da sua rematrícula no 2º 

semestre de 2018. É o breve relato. Decido. Inicialmente, concedo à parte 

autora os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do 

NCPC. Com relação ao pedido liminar de concessão de tutela provisória de 

urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe 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”. 

Ressalte-se que o pressuposto da probabilidade do direito deve estar 

cumulado com o do perigo de dano ou o do risco ao resultado útil do 

processo, sendo que a ausência daquele ou de qualquer destes inviabiliza 

a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo 

de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao 

direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona 

que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes 

baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre 

a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar 

que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes 

possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Já 

quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, 

confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se 

relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a 

possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser 

prejudicado em decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. 

Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo 

de lesão) ao direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação 

justifica a necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando 

o próprio provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.

[2] No caso dos autos, foi possível constatar o preenchimento dos 

requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência 

almejada, sobretudo a probabilidade do direito, ao passo que a parte 

autora logrou êxito em demonstrar em sede de cognição sumária a 

celebração em 19/02/2016 de contrato de prestação de serviços 

educacionais e em 26/02/2016 de um contrato de abertura de crédito para 

o financiamento de encargos educacionais ao estudante do ensino 

superior – FIES, com cobertura de 90% da sua semestralidade, e os seus 

respectivos aditamentos nos semestres seguintes, bem como a cobrança 

de valores dissonantes dos seus respectivos termos (id´s 13168791 a 

13168844). Do mesmo modo, foi possível verificar o perigo de dano, uma 

vez que vez que a parte autora poderá ser impedida de participar 

regularmente do seu curso de graduação, sofrendo, inclusive, as 

consequências da exigibilidade dos malsinados valores exorbitantes dos 

termos do contrato havido entre as partes. Além disso, observa-se que 

não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a 

medida não causará nenhum prejuízo a parte ré. Assim, preenchidos os 

pressupostos necessários à sua concessão, a liminar requestada 

comporta deferimento, eis que evidenciados a probabilidade do direito e o 

perigo de dano. Diante do exposto, DEFIRO liminarmente a tutela provisória 

de urgência vindicada, nos termos do artigo 300 do NCPC, para 

determinar, no prazo de 05 (cinco) dias, a suspensão da cobrança do 

valor de R$ 2.181,16 referente as mensalidades dos meses de 01/2018 a 

05/2018; a abstenção de negativação/manutenção do nome da parte 
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autora em cadastros restritivos de crédito, bem como de aplicação de 

sansões administrativas ou pedagógicas, em decorrência de valores com 

a exigibilidade suspensa por esta decisão; além de cominar à ré a 

obrigação de aceitar o aditamento regular do FIES e promover a 

rematrícula da parte autora no 2º semestre de 2018, sob pena de 

aplicação de multa cominatória diária que arbitro desde já no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), para o caso de descumprimento injustificado da 

medida, limitada ao patamar de 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Em 

atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 

16/07/2018, às 12:30 horas para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 03 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação 

localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, 335), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, 335, I). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (NCPC, 344). 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 (NCPC, 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, 334, § 10). Apesar da 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se, com a 

urgência que o caso requer. Cuiabá, 15 de maio de 2018. Emerson Luís 

Pereira Cajango Juiz de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código 

de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030764-50.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: GIOVANI ALVES DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que GIOVANI ALVES DE 

SOUZA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 21.08.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 10111043, 

10111044, 10111045, 10111046, 10111047, 10111048, 10111049, 

10111050 . Devidamente citada (id. 10186801 ), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (ids. 11035643, 11035645, 11035647, 

11035652, 11035656, 11035660, 11035666, 11035668, 11035672, 

11035677 ), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II 

– Do Requerimento Perante a Porto Seguro; III – Pedido Administrativo 

Prévio; IV – Principio da Causalidade e a Sucumbência Autoral. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação id. 11712143 . 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado 

ao id. 11151456 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

12391848 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

12456878. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGUROS. Alega a seguradora ré, em síntese, que o documento acostado 

nos autos é precário para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa, falta à parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. DA NECESSIDADE 

DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 
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exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

ademais, principalmente quando o pedido inicial é contestado no mérito 

pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA 

AUTORAL. Se restou decidido, no plano da ação judicial, que uma das 

partes não tem juridicamente razão, considera-se que esta parte deu 

causa à demanda, dando causa, por conseguinte, a todos os custos 

inerentes a esta demanda. Em virtude desta relação de causalidade entre 

a conduta do sucumbente e a existência da ação judicial, àquele impõe-se 

o dever de suportar os custos legalmente inerentes à existência da ação, 

dentre os quais se inclui a figura dos honorários sucumbenciais. Há, por 

assim dizer, uma relação de causalidade entre o vencido e honorários 

sucumbenciais. Em acréscimo, deverá a parte sucumbente, também, arcar 

com a chamada verba honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo 

conforme os parâmetros estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do 

CPC/15. Predito art. 85, aliás, trata frontalmente do princípio da 

sucumbência, fazendo-o da seguinte forma: “Artigo 85 — A sentença 

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”. 

Dessa forma, Rejeito a preliminar. Superadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 10111048), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 11151456). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 21.08.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 
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classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 11151456), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): 5º DEDO MÃO 

DIREITA (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão 5º DEDO MÃO DIREITA 75% INTENSA [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, 

bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda de um dos dedos terá a vítima direito a 10% 

do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 10% sobre 75%, perfazendo o total de 

7,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - 5º DEDO NÃO 

DIREITA: *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 *75% sobre R$ 1.350,00 

= R$ 1.012,50 Total: R$ 1.012,50 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 1.012,50 (hum mil e doze reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (21.08.2017) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% 

(dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 

85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025692-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO BATISTA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025692-82.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCILIO BATISTA SILVA FILHO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MARCILIO 

BATISTA SILVA FILHO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 12.07.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

9522491, 9522499, 9522503, 9522507, 9522515, 9522522, 9522532 . 

Devidamente citada (id. 9606009 ), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 11107862 ), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração 

do Polo Passivo; II - Pedido Administrativo Prévio. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação id. 11644809 . Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, na central de 
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conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 

10836511 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

12391135 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

12494152 . É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

9522515), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 10836511). Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 12.07.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 
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inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10836511), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): TORNOZELO 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão TORNOZELO ESQUERDO 75% INTENSA [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, 

bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda de um dos tornozelos terá a vítima direito a 

25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 75%, perfazendo o total de 

18,75% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - TORNOZELO 

ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(12.07.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 15 de 

maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025699-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT FELIX SOUZA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)
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SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025699-74.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROBERT FELIX SOUZA SAMPAIO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ROBERT FELIX 

SOUZA SAMPAIO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 17.07.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

9522832, 9522834, 9522837, 9522840, 9522843, 9522844, 9522847, 

9522853 . Devidamente citada (id. 9607029 ), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (ids. 11108087 ), arguindo preliminarmente: I – 

Da Alteração do Polo Passivo; II - Pedido Administrativo Prévio. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação id. 11621369 . 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado 

ao id. 10787665 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

12441242 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

12498357 . É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

9522844), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 10787665). Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 
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para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 17.07.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10787665), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): OMBRO 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão OMBRO ESQUERDO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda de um dos ombros terá a vítima direito a 25% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 25% sobre 50%, perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: - OMBRO ESQUERDO: *25% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 

1.687,50 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 
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Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (17.07.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021954-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ BIANCHINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021954-86.2017.8.11.0041. AUTOR: 

GERSON LUIZ BIANCHINI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que GERSON LUIZ BIANCHINI move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 07.02.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 9032747, 9032750, 9032753, 9032754 . Devidamente 

citada (id. 9166867 ), a parte ré apresentou contestação e documentos 

(ids. 10647522 ), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do Polo 

Passivo; II - Pedido Administrativo Prévio. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação id. 11119478 . Nomeado perito 

judicial para realização da perícia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 

11202978 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

11237997 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

11687624 . É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Certidão de Ocorrência do 

SAMU (id. 9032754), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele 

decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde 

se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em 

virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e 
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incontroversas, basta que os documentos acostados levem a conclusão 

da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos 

são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. 

Ademais, o Certidão de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito (id. 

10449443). Ao que tange a alegação de litigância de má-fé levantada pela 

parte autora, verifico que a mesma não merece guarida, isto porque, as 

preliminares arguidas pela seguradora já foram rejeitadas. Observa-se 

também que o seguro obrigatório DPVAT consubstancia demanda de 

massa, impondo as seguradoras uma padronização em suas 

manifestações. Assim, não se caracteriza como litigância de má-fé a 

utilização dos recursos previstos em lei, merecendo ser comprovado, 

nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo 

e a ocorrência de prejuízo que a parte contrária haja suportado em 

decorrência dessa atitude. Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 07.02.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10449443), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

DIREITO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 
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incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão MEMBRO INFERIOR DIREITO 75% INTENSA [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, 

bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda de um dos membros inferiores terá a vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 75%, perfazendo o total de 

52,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *75% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 7.087,50 Total: R$ 7.087,50 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (07.02.2017) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% 

(dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 

85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022639-93.2017.8.11.0041. AUTOR: 

DAVINA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que DIVINA DE SOUZA move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 24.11.2014, tendo resultado 

a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos 

de ids. 9105481, 9105493, 9105503, 9105513, 9105527 . Devidamente 

citada (id. 9166914 ), a parte ré apresentou contestação e documentos 

(ids. 9501106 ), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do Polo 

Passivo; II - Pedido Administrativo Prévio; III – Da Não Comprovação do 

Pedido Administrativo e a sua Recusa. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação id. 11674594 . Nomeado perito 

judicial para realização da perícia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 

10579594 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

12442937 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

12450192 . É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 
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há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO 

DO PEDIDO ADMINISTRATIVO E A SUA RECUSA. Alega a seguradora ré, 

em síntese, que a parte autora ingressou com requerimento administrativo, 

mas que não obteve resposta. No entanto, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida. Dessa 

forma, REJEITO a preliminar de Não Comprovação de Requerimento 

Administrativo. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 9105503), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 10579594). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 24.11.2014, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 
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subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10579594), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO 

SUPERIOR DIREITO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, 

prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] 

Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro 

clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano 

anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto 

na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão MEMBRO SUPERIOR DIREITO 50% MÉDIA [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, 

bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda de um dos membros superiores terá a vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 

35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO 

SUPERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre 

R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(24.11.2014) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 15 de 

maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004262-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA DOS SANTOS AGUILAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004262-74.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANDREA DOS SANTOS AGUILAR REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ANDREA DOS 

SANTOS AGUILAR move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 19.06.2016, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

4872723, 4872724, 4872727, 4872728, 4872730 . Devidamente citada (id. 

4940941 ), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 

5909389, 5909393, 5909395, 5909402, 5909409, 5909406, 5909428, 

5909414, 5909417, 5909420, 5909421 ), arguindo preliminarmente: I – Da 

Alteração do Polo Passivo. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação id. 6744330 . Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 9953225 . A parte 
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autora devidamente intimada deixou transcorrer in albis o prazo para se 

manifestar acerca do laudo pericial id. 10474645. A parte requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 10075133. É o relatório. 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 4872728), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 9953225). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 19.06.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 
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indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 9953225), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): PÉ ESQUERDO (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão PÉ ESQUERDO 10% RESIDUAL [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 

dos pés terá a vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, residual 

(10%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 10%, 

perfazendo o total de 5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - PÉ 

ESQUERDO: *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 6.750,00 *10% sobre R$ 

6.750,00 = R$ 675,00 Total: R$ 675,00 No tocante a correção monetária 

em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde 

o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco 

reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data 

do acidente (19.06.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008300-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA INEZ OLIVEIRA E SILVA OAB - MG158187 (ADVOGADO)

RAPHAEL MENDONCA DE CARVALHO OAB - MG171345 (ADVOGADO)

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGVEL-SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008300-95.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA EXECUTADO: SEGVEL-SERVICOS DE 

SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - EPP Vistos. Trata-se de Ação de 

Execução com Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta por 

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA em desfavor de SEGVEL SERVIÇOS DE 

SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - ME, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Não havendo pedido de justiça gratuita, foi determinado ao 

autor que emendasse a inicial apresentando o comprovante de 

recolhimento das custas processuais (id. 12496160). Ao que o autor 

permaneceu inerte (id. 13209806). É o relatório. Decido. Intimado por seu 

advogado para dar prosseguimento ao feito, comprovando o recolhimento 

das custas judiciárias, eis que não consta na exordial o pedido de 

assistência judiciária gratuita, o autor não atendeu ao chamado judicial, 

estando esta ação paralisada desde o seu nascedouro. Com estas 

considerações e fundamentos, INDEFIRO a petição inicial, nos termos dos 

arts. 290 do Código de Processo Civil. Consequentemente, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso I, do mesmo diploma legal. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001934-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CX CONSTRUCOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT0006668A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIDIA MATO GROSSO PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001934-40.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CX CONSTRUCOES LTDA REQUERIDO: MIDIA MATO 

GROSSO PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI - EPP Vistos. Trata-se de 

Embargos à Execução proposta por CX CONSTRUÇÕES LTDA em 

desfavor de MIDIA MATO GROSSO PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Foi determinado ao 

embargante que emendasse a inicial apresentando o comprovante de 

recolhimento das custas processuais, bem como para que juntasse aos 

autos cópia do feito executivo nos termos do art. 914 do CPC. O 

embargante compareceu nos autos, informando que o feito foi distribuído 

erroneamente (id. 12825056). É o relatório. Decido. Intimado por seu 

advogado para dar prosseguimento ao feito, o embargante compareceu 

aos autos (id. 12825056), entretanto, não atendeu ao chamado judicial. 

Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO a petição inicial, nos 

termos dos arts. 290 do Código de Processo Civil. Consequentemente, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005997-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DE ARRUDA E SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024140-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEJAN MARTINS GUSMAO (EXECUTADO)

HELIO GONCALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013762-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENZO AUGUSTO CHAGAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JUCILENE DA SILVA CHAGAS OAB - 925.809.801-30 (REPRESENTANTE)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019440-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STELA OLIVEIRA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018809-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANIO DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015381-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BONIFACIO PRACHEDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032287-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE ALVES MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022992-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIPRIANO EDITO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012370-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER NASCIMENTO DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1016748-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ALVES SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098/O (ADVOGADO)

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT15145/O-O 

(ADVOGADO)

AILSON PAULINO RAMOS OAB - MT7452/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINOR LEITE DE BARROS NETO (RÉU)

DIEGO BARROS DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ednaldo Reis de Faria Silva OAB - MT16392/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016748-91.2017.8.11.0041. AUTOR: 

WELLINGTON ALVES SANTANA RÉU: DIEGO BARROS DE OLIVEIRA, 

ALINOR LEITE DE BARROS NETO Chamo o feito à ordem para revogar o 

despacho proferido no ID n. 12954344. Por outro lado, junto ao ID n. 

9925409, a parte autora informa que o requerido Alinor Leite é pai do 

segundo requerido Diego de Oliveira, de maneira que tendo sido 

regularmente citado o sublocatário pai do locador primitivo (Diego de 

Oliveira), tem-se como regular a citação do segundo requerido. Tenho que 

os argumentos suscitados não merecem acolhimento, ao passo que a 

citação é ato pessoal. Segundo o escólio de Daniel Amorim (Novo Código 

de Processo Civil Comentado, 2ª Ed. P. 404), “a doutrina majoritária aponta 

acertadamente que a citação válida é pressuposto de validade do 

processo, sendo que o vício nesse ato processual gera uma nulidade 

absoluta, que excepcionalmente não se convalida com o trânsito em 

julgado, podendo ser alegado a qualquer momento. Confirma esse 

entendimento a redação do art. 239, caput, do novo CPC, que determina 

ser indispensável a citação do réu para a validade do processo”. Assim, a 

fim de evitar futuras arguições de nulidade, manifeste-se a parte autora 

acerca da citação do requerido DIEGO BARROS OLIVEIRA, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 16 de maio de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-63 NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA

Processo Número: 1001121-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR DE CARVALHO (NUNCIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT0007453A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A.W.R CONSTRUTORA LTDA - ME (NUNCIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcelo Silva Moura OAB - MT0012307A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001121-13.2018.8.11.0041. NUNCIANTE: 

IVANIR DE CARVALHO NUNCIADO: A.W.R CONSTRUTORA LTDA - ME 

Intime-se a parte autora pessoalmente e na pessoa de sua advogada para 

que cumpra as decisões lançadas nos ID n. 12970126 e nº. 13143034, no 

prazo de 24h. Consigno que a entrega das chaves para extração de 

cópias deverão ser feitas ao proposto da ré, Sr. Deivid dos Santos, RG n.º 

20206739 – SSP/MT, CPF n. 020.142.311-38. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da autora, imponho a multa diária 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC/2015. Registro que eventual resistência da autora poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, implicando na aplicação 

de multa, além da possibilidade de ordem de arrombamento. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 16 de maio de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037099-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL URUGUAI DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037099-85.2017.8.11.0041. AUTOR: 

DANIEL URUGUAI DE ALMEIDA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Defiro o pedido contido no ID 

n.11856046. Intime-se a requerida para que RESTABELEÇA o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora indicada na 

inicial – nº. 6/304380-9, em relação aos débitos discutidos nos autos, no 

prazo de 24h. Esta decisão não tem efeitos para o caso de existência de 

outras faturas vencidas e pendentes de pagamento e nem para outras 

hipóteses em que é permitida a suspensão do fornecimento de energia. Em 

face da urgência, distribua-se ao Oficial Plantonista. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 16 de maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012428-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAYSON FERNANDO DUARTE SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA VIEIRA OAB - MT18976/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012428-61.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JAYSON FERNANDO DUARTE SILVA RÉU: UBER DO BRASIL 

TECNOLOGIA LTDA. Recebo a emenda à petição inicial formulada junto ao 

ID n. 13110395. Cuida-se de TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER 

ANTECEDENTE visando a exibição de documentos, ajuizada por JAYSON 

FERNANDO DUARTE SILVA, em desfavor de UBER DO BRASIL 

TECNOLOGIA LTDA. Para tanto, aduz o autor que é colaborador da 

requerida desde 07/2017, por meio de contrato de adesão, e ciente de 
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suas obrigações enquanto prestador de serviço (motorista) inaugurou 

suas atividades sempre com os bons préstimos, inclusive, no mês de 

janeiro/2018 foi considerado VIP, subindo de nível. Ocorre que em 

07/03/2018 foi surpreendido com uma mensagem da ré de que a sua conta 

estava sendo desativada por estar em desacordo com a política da 

empresa e os serviços. Em contato com a ré via mensagem, esta por sua 

vez não apresentou qualquer justificativa plausível para tanto. Assim, 

pretende o deferimento da liminar para que a ré proceda com a exibição 

dos seguintes documentos: i) contrato de parceria entre autor e empresa 

UBER, com eventuais alterações/atualizações; ii) eventuais comentários, 

avaliação e apontamento do(s) motivo(s) do desligamento, dentre outros 

ligados à pessoa do Autor/motorista, e por fim; iii) a 

justificação/demonstração de qual(is) cláusula(s) o Autor infringiu, que o 

levaram a ser desligado/bloqueado pela UBER. Com a inicial vieram os 

documentos. Decido. Regra geral, a tutela cautelar em caráter antecedente 

pressupõe a averiguação no caso concreto dos requisitos que lhe são 

próprios. O juízo de admissibilidade da pretensão é feito em cima da 

constatação dos requisitos exigidos para obtenção da própria tutela 

cautelar, quais sejam: o fumus boni iuris que corresponde à plausibilidade 

do direito invocado e o periculum in mora, que se refere à ineficácia do 

provimento final em razão da demora. Avaliando o caso concreto vejo que 

a medida merece prosperar parcialmente, apenas em relação à exibição 

do contrato. As provas que se pretende levantar com a exibição do 

contrato constituem-se em direito imprescindíveis para resguardar as 

necessárias informações, claras e objetivas sobre a relação negocial que 

evidenciou ter mantido com a requerida, justamente para permitir-lhe 

averiguar e conferir os seus termos, para atestar seu direito. Ademais, 

cabe o autor o ônus de apresentar provas quanto ao fato constitutivo do 

seu direito, sendo que a apresentação do contrato é indispensável à 

compreensão da matéria, objeto da lide, sob pena de indeferimento da 

inicial por inépcia. Assim, demonstrada a plausibilidade do direito 

substancial do Requerente, bem como o perigo de dano, tenho que a 

liminar para exibição do contrato merece acolhimento. Por outro lado, 

quanto ao pedido para que a ré apresente justificação/demonstração de 

qual(is) cláusula(s) o Autor infringiu, este por sua vez não merece 

acolhimento, ao passo que a requerida encaminhou mensagem ao autor 

informando que o desligamento ocorreu pelo fato de que descobriu vários 

comentários preocupantes, sendo inadequadas a política da empresa, 

portanto, restando demonstrado os motivos. Também não merece guarida 

o pedido de exibição de comentários, avaliação e apontamento do(s) 

motivo(s) do desligamento, dentre outros ligados à pessoa do 

Autor/motorista, visto que tais informações são atinentes aos usuários 

dos serviços da UBER, sendo consideradas sigilosas. Ante o exposto, 

com amparo no art. 305 do CPC/2015, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de 

tutela cautelar requerida em caráter antecedente, para o fim de determinar 

à requerida a exibição nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, do contrato 

de parceria entre autor e empresa UBER, com eventuais 

alterações/atualizações. Efetivada a tutela cautelar, o requerente deverá 

formular o pedido principal a ser apresentado nos mesmos autos no prazo 

de 30 (trinta) dias (art. 308, CPC), sob pena de cessar a eficácia da tutela 

concedida (fl. 309, I, CPC). Cite-se a parte requerida para no prazo de 05 

(cinco) dias contestar a presente ação, sob pena de revelia e confissão 

ficta quanto à matéria de fato (CPC, art. 344 e 307), indicando as provas 

que pretende produzir, conforme o disposto no art. 306 do CPC. Defiro à 

parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 16 de maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004873-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE FORSTER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELAINE SOUZA MACHADO, (RÉU)

JOSELARA SOUZA MACHADO (RÉU)

ALEXANDRE SOUZA MACHADO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004873-90.2018.8.11.0041. AUTOR: 

IRENE FORSTER RÉU: JOSELARA SOUZA MACHADO, JOSELAINE SOUZA 

MACHADO,, ALEXANDRE SOUZA MACHADO Intime-se a parte autora 

para que informe os dados do CPF e Documento de Identidade dos 

requeridos para fins de consulta aos órgãos e sistemas na busca de 

endereços. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de maio de 2018. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003361-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ALMEIDA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003361-09.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS 

(1289)/[ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Parte Ré: REQUERIDO: FERNANDO ALMEIDA 

FERREIRA DA SILVA Dê-se vista ao Ministério Público para que informe se 

ainda persistem os motivos que ensejaram no requerimento de aplicação 

de medida protetiva em favor dos idosos Zenilde Vieira de Almeida e José 

Curvo Vieira de Almeida. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 16 de maio de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007433-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CHAGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR RUHOFF OAB - MT0017782A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA (REQUERIDO)

PAULO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007433-05.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MANOEL CHAGAS DA SILVA REQUERIDO: CENTRO OESTE 

COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA, CENTRO OESTE COMERCIO DE 

LUBRIFICANTES SA, PAULO RODRIGUES DA SILVA Cumpra-se a missiva 

citando a parte requerida no endereço informado no documento de n. 

12322182 - Pág. 2. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 866467 Nr: 6751-09.2014.811.0041

 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: CARISMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 

SOCIETARIAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA RAFAELA NINA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT

 Trata-se de Ação de Despejo Fundada em Denuncia Vazia, com Pedido 

de Liminar em que Carisma Administração e Participações Societárias Ltda 

move em desfavor de Bruna Rafaela Nina Silva.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito (fls.335).

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 No mais, expeça-se alvará em favor da parte autora, observando-se os 
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dado bancários indicados às fls.335.

Custas pela requerida.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 888634 Nr: 22328-27.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZERINA VICTOR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - 

OAB:11.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS 

- OAB:188.868-B/ SP, TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219/OAB

 Proceda-se com a juntada dos documentos apresentados pela advogada 

da requerida em audiência.

A parte requerida às fls. 176/177, não concordou com a proposta de 

honorários do perito, alegando que o valor da perícia é elevada, uma vez 

que o exame a ser realizada no carro é de baixa complexidade.

Contudo, verifico que a fixação dos honorários encontra-se fundamentada 

às fls. 168/171, consoante os parâmetros do IBAPE/MT, não havendo 

motivos para desconsiderá-los.

Atento também aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade e em 

análise a outras decisões proferidas nesta Vara, entendo adequado o 

valor proposto pelo perito, no montante de R$4.750,00 (quatro mil, 

setecentos e cinquenta reais).

Assim, intime-se a parte requerida para que providencie o depósito em 

Juízo e em igual prazo proceda a indicação de assistente técnico e 

apresentação dos seus quesitos (CPC, art. 521, §1º), sob pena de 

preclusão, ficando consignada a advertência de que a parte autora já 

efetuou o depósito às fls.180 e caso a perícia não seja realizada, será por 

culpa exclusiva da parte requerida, que assumirá o ônus de não 

esclarecimento dos fatos ao juízo.

Feito isso, autorizo o levantamento de 50% do valor dos honorários, 

intimando-se o Sr. Perito a receber a respectiva quantia e a dar início à 

perícia, independentemente de compromisso (CPC, art. 422), a qual deverá 

ser concluída no prazo de 10 (dez) dias.

Entregue o laudo, fica desde já autorizado o levantamento dos outros 50% 

do valor dos honorários.

Sobre a perícia digam as partes, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

concordância tácita.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 764896 Nr: 17562-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, 

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MIRANDA - 

OAB:9779-MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO ALEXANDRE ALVES - 

OAB:14.697/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:OAB/MT 

6.199, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16.962/MT, LEANDRO 

PEREIRA DE MOURA - OAB:10788/MT

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a) SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES 

para devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do 

artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 361184 Nr: 31221-17.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST. DE 

DIREITOS AUTORAIS/ECAD, PATRICK ALVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁDIO JORNAL DE CÁCERES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:OAB/MT 8.244-B

 Defiro o pedido de fls. 539.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1119938 Nr: 18754-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO EDIFICIO PARK RESIDENCE, MAURO 

SERGIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17.277

 As partes não concordaram com a proposta de honorários do perito, 

alegando que o valor da perícia é exorbitante e manifestamente 

desproporcional.

Contudo, verifico que a fixação dos honorários encontra-se fundamentada 

às fls. 260/265 consoante os parâmetros do IBAPE/MT, não havendo 

motivos para desconsiderá-los.

Atento também aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade e em 

análise a outras decisões proferidas nesta Vara, entendo adequado o 

valor proposto pelo perito, no montante de R$16.100,00 (dezesseis mil e 

cem reais).

Assim, intime-se a parte autora para que providencie o depósito em Juízo 

e em igual prazo proceda a indicação de assistente técnico e 

apresentação dos seus quesitos (CPC, art. 521, §1º), sob pena de 

preclusão, para o que também deverá ser intimado o exequente.

Feito isso, autorizo o levantamento de 50% do valor dos honorários, 

intimando-se o Sr. Perito a receber a respectiva quantia e a dar início à 

avaliação, independentemente de compromisso (CPC, art. 422), a qual 

deverá ser concluída no prazo de 10 (dez) dias.

Entregue o laudo, fica desde já autorizado o levantamento dos outros 50% 

do valor dos honorários.

Sobre a avaliação digam as partes, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

concordância tácita.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 702628 Nr: 37249-30.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. C. G. A., REGINA GOMES GORGET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCARINO FERNANDES DA SILVA

 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: LUIZ CARLOS SPADINI - 

OAB:9679

 Defiro o pedido de fls. 124.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 419676 Nr: 5874-11.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS OHWEILER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAISMA TAIANA PAPADIUK, TANIA 

TROMBETA, MARIO PAPADIUK, CARMEM APARECIDA PAPADIUK
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO RAFAEL LANZARINI - 

OAB:18821/O

 Diante do exposto, indefiro parcialmente o pedido de desbloqueio de fls. 

187/verso, por não visualizar a natureza da verba salarial em relação aos 

valores penhorados.No mais, expeça-se alvará do valor de R$ 2.191,48 

(dois mil cento e noventa e um reais e quarenta e oito centavos) em favor 

da executada Jaisma Taiana Papadiuk, observando-se os dados 

bancários de fls. 187/verso, consoante deliberado na decisão anterior.Por 

fim, intime-se a executada Carmem Aparecida Papadiuk para informar os 

dados bancários para fins de liberação do valor penhorado em excesso, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Preclusa a via recursal, manifeste-se a parte 

exequente acerca do prosseguimento do feito, em 15 (quinze) 

dias.Intime-se.Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 745894 Nr: 43066-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉDER SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR GILIOLI - OAB:6696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, THAIS 

GALINDO DA SILVA - OAB:13148/MT

 Em que pese os argumentos contidos no agravo de instrumento mantenho 

a decisão pelos próprios fundamentos.

Aguarde-se o julgamento do recurso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 311327 Nr: 18090-09.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON DA SILVA BRANDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS HADDAD FRANCO DALIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAÚDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:12.004/O, NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - OAB:12.048 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUNNO FRANCO MELO - 

OAB:7903, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1.602/MT

 Defiro o pedido de fls.250.

Assim, intime-se o executado para quitar a dívida, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de inscrição no cadastro de inadimplentes.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 739870 Nr: 36556-12.2011.811.0041

 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: JULIA TRETEL PENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA LEASING S/A - 

ARREDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER DE BARROS FERRETI - 

OAB:13.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Pela derradeira vez, intime-se a parte autora para manifestar acerca do 

pagamento efetuado pela requerida às fls.236/237, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação, arquive-se o feito aguardando 

manifestação da parte interessada.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 767157 Nr: 19964-53.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDOJT, ESPÓLIO RENAN BENEDITO PRADO TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11.968, VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - OAB:13.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que desejam produzir.

Somente após as partes especificarem as provas que pretendem 

produzir, o feito será organizado e saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1096040 Nr: 8872-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIPALMA COM. DIST. LOG. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM BENEVENUTO DE SOUZA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Execução Extrajudicial em que Dipalma Comércio, 

Distribuição e Logística de Produtos Alimentícios Ltda move em desfavor 

de RM Benevenuto de Souza ME.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito (fls.61).

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 385697 Nr: 21508-81.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMIL - ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MORAES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251/MT

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL ajuizada 

por AMIL – ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO 

em desfavor de FERNANDO MORAES DIAS.

No caso, vislumbro que as partes se compuseram amigavelmente nos 

autos.

Desta forma, diante do termo de acordo apresentado às fls.109/110, outro 

caminho não há senão a homologação do acordo pactuado.

Diante disso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas remanescente em face da previsão do §3º, 

do art. 90 do CPC/2015.

No mais, considerando a forma de pagamento explicitada no termo de 

acordo, oficie-se a Secretaria de Administração do Estado de Mato 

Grosso (SAD), para que o órgão realize os descontos referentes ao valor 

de 01 (um) salário mínimo, durante 86 (oitenta e seis) meses, repassando 

tais quantias para a seguinte conta bancária: Conta Corrente n.° 

109.856-X, Agência 2363-9, Banco do Brasil, de titularidade do advogado 
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da exequente João César Fadul, inscrito no CPF n.º 065.499.691-15.

Ante o total cumprimento do acordo noticiado nos autos, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se na distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1123277 Nr: 20158-14.2016.811.0041

 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: GUSTAVO MATHEUS SOUZA DE OLIVEIRA

 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 GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Defiro o pedido de fls.238.

Finda a suspensão, intime-se para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1113697 Nr: 16204-57.2016.811.0041

 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: CLAUDIA CANDIDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 7161

 Compulsando os autos, verifico que a parte autora deixou de juntar 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC).

Dessa forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos cópia de seus documentos pessoais e comprovante de 

residência, sob pena de extinção do feito (art. 321, parágrafo único, do 

CPC).

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 43438 Nr: 4746-63.2004.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CUAIBÁ OFFICE TOWER, 

Denise Costa Santos Borralho, Ivã Sergio Guimarães Neto, GERENCIAL - 

CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JOSÉ GASPARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, ANTONIO CARLOS VELLOSO V. MARCONDES - 

OAB:3599 B, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3213/MT, DAUTO 

BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT, GEANDRE 

BUCAIR SANTOS - OAB:7722/MT, KARLA DE JESUS SOUSA OLIVEIRA 

- OAB:3.620, MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - 

OAB:5930/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT

 As partes entabularam acordo conforme se vê às fls. 1447/1448, 

requerendo a homologação e a extinção do feito.

Diante disso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, Código de Processo Civil.

Ante o requerimento das partes, mantenham-se os autos suspensos até 

que seja comunicado o adimplemento total do acordo, nos termos do art. 

313, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 815329 Nr: 21780-36.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E 

SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA COELHO PEDROSA - 

OAB:30195, EDMILSON PARANHOS DE MAGALHAES FILHO - 

OAB:7809/PE, INAIAN FERNANDES LEOTTI - OAB:14414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Indefiro o pedido de fls. 393, uma vez que diante da justificativa 

apresentada a testemunha faltante poderá ser ouvida posteriormente em 

audiência de continuação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 764145 Nr: 16772-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVERIO CORREA DA COSTA, IVONE FRANÇA 

CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO RIBEIRO, TALITHA LAILA 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA DA CRUZ - 

OAB:15.918/MT, TALITHA LAILA RIBEIRO - OAB:14887/MT

 Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL E DEMAIS ENCARGOS 

LOCATÍCIOS c/c INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, ajuizada por 

SILVERIO CORREA DA COSTA em desfavor de PAULO ROBERTO RIBEIRO 

E TALITHA LAILA RIBEIRO.

No caso, vislumbro que as partes se compuseram amigavelmente nos 

autos.

Desta forma, diante do termo de acordo apresentado às fls.163/163-v, 

outro caminho não há senão a homologação do acordo pactuado.

Diante disso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, Código de Processo Civil.

Ante o requerimento das partes, mantenham-se os autos suspensos até 

que seja comunicado o adimplemento total do acordo, nos termos do art. 

313, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 815857 Nr: 22306-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENÉZIA RONDON DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:15547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO EULÁLIO FERNANDES 

- OAB:29.722 GO, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 Defiro os pedidos de penhora BACENJUD e RENAJUD, conforme extratos 

em anexo, os quais restaram frutíferos.

Intime-se a parte executada para os fins do art. 854 e parágrafos do 

CPC/15.

Com ou sem resposta, manifeste-se parte exequente, no prazo de 05 

(cinco) dias.
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Ao final, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 719152 Nr: 14839-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - 

SERASA S/A, CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABÁ, 

AOTORY DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRANIO BATISTA DA COSTA, BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, CAROLINA DAVOGLIO 

ARRUDA - OAB:16.501-B/MT, EVANDRO CESAR A. DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B/MT, JOÃO PAULO PEREIRA SILVA FILHO - 

OAB:12.871/MT, mariana maria brito da silva - OAB:282355/SP, 

MIRIAN PERON PEREIRA CURIATI - OAB:104.430 SP, OTACÍLIO PERON 

- OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILCEU ROBERTO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:3.626, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT

 Defiro os pedidos de fls. 271 e 272, devendo a sra. Gestora observar o 

contido no Provimento n. 68 de 03 de maio de 2018.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1057030 Nr: 49579-83.2015.811.0041

 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: RUBENS DAM KUMAGAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE DA SILVA LIMA - OAB:9.979/MS, 

PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, GAYA LEHN SCHNEIDER - OAB:OAB / MS 

10766, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - OAB:16.988 MT, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, PAMELA GHIOTTE 

MATEUS - OAB:20.453/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Proceda-se com a juntada dos documentos apresentados em audiência.

Defiro o pedido do advogado da parte autora e concedo o prazo de 05 

(cinco) dias para proceder com a juntada de substabelecimento.

Diante do desinteresse das partes na produção de prova oral e 

testemunhal, resta prejudicada a audiência instrutória.

 No mais, aguarde-se a realização da perícia.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 915284 Nr: 40391-03.2014.811.0041

 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: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BARÃO DE MAUÁ, ZIRLANE 

FRANCO GODOY DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON CABRAL, NADIR DUARTE DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GONÇALO ADÃO DE ARRUDA 

SANTOS - OAB:16.472/MT, MARCELO SILVA MOURA - 

OAB:12.307/O-MT

 Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, depois os réus, 

no prazo comum de 30 (trinta) dias, e mediante intimação com fundamento 

no artigo 364 § 2º do CPC/15.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 947010 Nr: 58571-67.2014.811.0041

 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: ADÃO FERNANDES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT, 

MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão 

inicial.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze 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, 

c o n f o r m e  a  d i c ç ã o  d o  a r t .  9 8 ,  § 3 º ,  d o 

CPC.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 860162 Nr: 1870-86.2014.811.0041

 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: ALEX RODRIGUES FERNANDES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O T C COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, 

JURANDIR PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BOSCO MAIOLINO DE 

MENDONÇA - OAB:2900/MT

 b)JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.Considerando a 

sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 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.Transitada em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 943013 Nr: 56332-90.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO MAISON RENOIR, JOAO BATISTA 

BENETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENCIAL CONSTRUTORA E 

ADMINISTRADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4474/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213

 A parte autora não concordou com a proposta de honorários do perito, 

alegando que o valor da perícia é exorbitante, tendo em vista a atual 

situação política, econômica e financeira do país.

Contudo, verifico que a fixação dos honorários encontra-se fundamentada 

às fls. 352/357 consoante os parâmetros do IBAPE/MT, não havendo 
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motivos para desconsiderá-los.

Atento também aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade e em 

análise a outras decisões proferidas nesta Vara, entendo adequado o 

valor proposto pelo perito, no montante de R$15.200,00 (quinze mil e 

duzentos reais).

Assim, intime-se a parte autora para que providencie o depósito em Juízo 

e em igual prazo proceda a indicação de assistente técnico e 

apresentação dos seus quesitos (CPC, art. 521, §1º), sob pena de 

preclusão, para o que também deverá ser intimado o exequente.

Feito isso, autorizo o levantamento de 50% do valor dos honorários, 

intimando-se o Sr. Perito a receber a respectiva quantia e a dar início à 

avaliação, independentemente de compromisso (CPC, art. 422), a qual 

deverá ser concluída no prazo de 10 (dez) dias.

Entregue o laudo, fica desde já autorizado o levantamento dos outros 50% 

do valor dos honorários.

Sobre a avaliação digam as partes, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

concordância tácita.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 768914 Nr: 21844-80.2012.811.0041

 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: SUPREMO SERVIÇOS DE COBRANCA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE C. B. DE HARO - ME, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI BIANCHINI - 

OAB:14453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA DE SOUZA MORAIS - 

OAB:56.871/PR, JOÃO ALVES DE RESENDE JUNIOR - OAB:16275/MT, 

PAULO ANDRE ALVES DE RESENDE - OAB:32.791/PR, PEDRO ROBERTO 

ROMÃO - OAB:209.551/SP

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial 

ajuizada por SUPREMO SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA - ME em face de 

CRISTIANE C. B. DE HARO E COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, para 

reconhecer a responsabilidade civil das requeridas pela ocorrência do 

acidente.Não obstante, deixo de fixar os valores relativos aos danos 

suscitados por ausência de comprovação.Em razão da sucumbência 

recíproca, condeno as partes ao pagamento pró-rata das custas 

processuais e, quanto aos honorários advocatícios, fixo-os no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, §1 e 2º, do CPC/2015, devendo cada uma das partes arcar com os 

honorários da parte contrária.No mais, com o trânsito em julgado, nada 

mais sendo requerido, arquive-se.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1065408 Nr: 53378-37.2015.811.0041

 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: GEORGE HENRY ANDRADE SILVA, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA MARTINS PEREIRA DE CARVALHO, 

JANETE GOMES RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLYEMERSON R.R. DE 

MORAES AGUIAR - OAB:15.894, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a requerida Celia Martins Pereira de Carvalho, via oficial de justiça, 

nos endereços localizados via sistemas INFOJUD e BACENJUD.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 874270 Nr: 12860-39.2014.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE 

MATO GROSSO -AEA/MT, JOÃO DIAS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHI EDUCAÇÃO CORPRATIVA & INOVAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNIE ROSA E SILVA - 

OAB:6.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYRIO CARDOSO NETO - 

OAB:12.340, MARIO MEDEIROS NETO - OAB:12073 MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

inicial para:a)DECLARAR rescindido o contrato de prestação de serviços 

de apoio administrativo em geral e locação de equipamentos de apoio 

logístico e criação de sistemas a fim de atender a demanda proveniente da 

organização do XXVIII Congresso Brasileiro de Agronomia – CBA, assim 

como inexistentes os débitos dele decorrentes;b)DECLARAR inexistente o 

contrato de prestação de serviços em cursos de capacitação e educação 

continuada, assim como os débitos pretensamente dele 

decorrentes;c)JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por 

danos morais.Ainda com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado na contestação.Tendo em 

vista a sucumbência da autora em parte mínima dos pedidos, condeno a 

parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento 

no art. 85, § 2º, do CPC.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s  o b s e r v a d a s  a s  f o r m a l i d a d e s 

legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 712443 Nr: 5430-41.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIZ HELENA LEÃO CARRANZA, C. L. X, THAIZ 

HELENA LEÃO CARRANZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEMINA HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE, 

ROZENO B. SOUZA COSTA, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 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: ADRIANA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9368/MT, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - OAB:6.551-A, 

JANAÍNA GOMES DA SILVA - OAB:OAB/MT 10.384-B, LÍVIA COMAR 

DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT, ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249-A/MT

 Indefiro o pleito de fls. 1164/1165,visto que, conforme decidido às fls. 

1099, a médica nomeada pelo Juízo possui aptidão técnica para a 

realização da perícia nas áreas de neuropediatria, pediatria, ginecologia e 

obstetrícia.

Destaco ainda que foram envidados todos os esforços por esse Juízo 

para a nomeação de outro perito, oficiando-se inclusive para a UNB e para 

o Estado de Mato Grosso, mas como sói ocorre, sem êxito.

O processo foi distribuído em 2011.

É preciso seguir em frente.

Por fim, saliento, ainda, que, da leitura do exame pericial de fls. 1105/1130, 

ainda incompleto, evidencia-se que não há qualquer indício de 

hipossuficiência técnica daquela profissional, não havendo, assim, 

qualquer motivo para que seja designado outro médico perito.

No mais, encaminhem-se os quesitos de fls. 1175/1176/verso para a perita 

do Juízo, fixando o prazo de resposta de 10 (dez) dias.

A seguir, manifestem-se as partes no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para designação de Audiência de Instrução.

 Cumpra-se com urgência, uma vez que o feito está inserido na meta 02 do 

CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 877370 Nr: 15031-66.2014.811.0041

 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: LFRS, LFRDS, MARTA MARIA RIPARDO DE SOUZA, 

NKRDS, ANTONIO JOSE RIPARDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJA DE MOVEIS BANDEIRANTES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:OAB/MT 4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 83/84.

Proceda-se conforme requerido, expedindo-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 849206 Nr: 52455-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDUARDO BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOUVENIR DAL BO JUNIOR - 

OAB:11058/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 Nos termos do art. 477, parágrafo 2, II do CPC, intime-se o Sr. Perito do 

Juízo para que esclareça ponto divergente apresentado no parecer do 

assistente técnico da parte embargante de fls. 183/211, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Com a manifestação do Perito, dê-se vistas às partes pelo prazo comum 

de 15 (quinze) dias.

Ao final, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 452176 Nr: 24346-60.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEY XAVIER DAS CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR DE 

CARVALHO BARCELOS - OAB:11.652/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, FELIPE DE MIRANDA SILVA - 

OAB:13.667/MT

 Ante a satisfação do crédito do exequente, arquive-se com as anotações 

e baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 936327 Nr: 52775-95.2014.811.0041

 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: GEAN CARLOS GONÇALO DE CARVALHO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais em que Gean Carlos Gonçalo de Carvalho Ramos move 

em desfavor de Claro S/A.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito.

Alvará de liberação expedido sob n. 404393-6/2018, no valor de R$ 

1.010,87 (hum mil e dez reais e oitenta e sete centavos).

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Custas pela requerida.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 871898 Nr: 10989-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Trata-se de Cumprimento de Sentença em que Valdemir Rodrigues da 

Silva move em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito.

Alvará de liberação expedido sob n. 404384-7/2018, no valor de R$ 

2.105,36 (dois mil e cento e cinco reais e trinta e seis centavos).

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Custas pela requerida.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1139013 Nr: 27013-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSILIO DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Trata-se de Cumprimento de Sentença em que Deusilio dos Santos Silva 

move em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito.

Alvará de liberação expedido sob n. 404344-8/2018, no valor de R$ 

5.317,89 (cinco mil e trezentos e dezessete reais e oitenta e nove 

centavos).

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Custas pela requerida.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 908611 Nr: 35915-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Trata-se de Cumprimento de Sentença em que Jairo dos Santos move em 

desfavor de Tokio Mariane Seguradora S/A.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito.

Alvará de liberação expedido sob n. 404331-6/2018, no valor de R$ 

15.355,23 (quinze mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três 

centavos).

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Custas pela requerida.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango
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 Cod. Proc.: 1173727 Nr: 41643-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMTDS, FÁBIO DE SOUZA DOS SANTOS

 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/MT, PEDRO HENRIQUE B. SOUSA - 

OAB:155.834/RJ

 Trata-se de Cumprimento de Sentença em que Fábio de Souza dos 

Santos move em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito.

Alvará de liberação expedido sob n. 404356-1/2018, no valor de R$ 

2.000,25 (dois mil reais e vinte e cinco centavos).

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Custas pela requerida.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 763897 Nr: 16510-65.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMOTORS COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA, 

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA, YAMAHA ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA, BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE A G. D´AVILA - 

OAB:60.967-SP, MARCELO FORTUNATO - OAB:173338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ ALMEIDA ELIAS DE 

LIMA - OAB:87191, FAUSTO MITUO TSUTSUI - OAB:93.982/SP, Suzy 

Silva Santana Secanechia - OAB:63171/SP

 A fim de se evitar futura arguição de nulidade processual, Defiro o pedido 

de fls. 910/912 e devolvo o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

requerida Yamaha Administradora de Consórcio Ltda se manifeste acerca 

do laudo pericial encartado nos autos.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 906353 Nr: 34494-91.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI MAIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHELL BRASIL LTDA, CASTOLDI AUTO 

POSTO 10 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX MARTINS SALVATIERRA - 

OAB:19575, BRUNO PAIVA FONSECA - OAB:18635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIO RAMOS 

HAANWINCKEL - OAB:105.688, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - 

OAB:3662/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2973-B/MT

 Ante a juntada do mandado de inspeção de fls. 289/291, declaro 

encerrada a instrução probatória.

Em atenção à petição de fls. 274, mantenho a decisão agravada pelos 

seus próprios fundamentos.

Dê-se vistas às partes para apresentação de memoriais, no prazo de 15 

(quinze) dias, primeiro o autor, depois o réu, de forma sucessiva, mediante 

intimação e assegurada vista dos autos.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se com urgência uma vez que o feito encontra-se relacionado na 

Meta 02 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 877530 Nr: 15138-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA PEDROSO ARIMOTO, KIYOSHI ARIMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARDEN E. F. TORTORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARDEN ELVIS FERNANDES 

TORTORELLI - OAB:4313 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 em favor dos patronos das rés, os 

quais fixo em 10% (dez 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 que ora defiro, 

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, 

a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s  o b s e r v a d a s  a s  f o r m a l i d a d e s 

legais.Publique-seIntimem-se.Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025340-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BATISTA TOMAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA OAB - MT11637-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. DIAS & CIA LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar o presente 

feito para proceder a intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida ID 13228980, no prazo de quinze (15) dias. 

Cuiabá, 16 de maio de 2018. MONNYQUE LILIAN SPINOLA CARVALHO 

BORGES GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004153-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FREDERICO FLEURY CURADO BROM OAB - GO15245 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILSA INDUSTRIA LUELLMA S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar o presente 

feito para proceder a intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida ID 13229154 , no prazo de quinze (15) dias. 

Cuiabá, 16 de maio de 2018. MONNYQUE LILIAN SPINOLA CARVALHO 

BORGES GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1026735-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA LOPES ZALINELO DA CRUZ (AUTOR)

JOAO ANTONIO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONEMAR SAYD PINTO OAB - MT18852/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA DA SILVA CARDOSO (RÉU)

Outros Interessados:

GILDA BARRETO (CONFINANTES)

ODENIL GONÇALVES FONSECA (CONFINANTES)

LURDES FRANZINO (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ Nos termos do art. 482,VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para efetuar o 

pagamento de diligência para expedição de amndado solicitado na petição 

de ID 13163570 pelo Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 15 (qiuinze) dias, 

juntando os originais nos autos., Esclareço que o recolhimento deverá ser 

r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . MONNYQUE 

LILIAN SPINOLA CARVALHO BORGES GESTOR JUDICIÁRIO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015708-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANTANAL PNEUS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1015708-74.2017.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 25/09/2018 às 08:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 16 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012596-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDA DESIDERIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISLA RAFAELA SOUZA PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012596-63.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra o determinado 

no inciso II do art.319 do CPC/15, informando a profissão da ré, seu 

endereço eletrônico e CPF, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Da mesma forma, deverá a autora comprovar que faz jus aos beneficios 

da justiça gratuita. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá, 16 de maio 

de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013063-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENACKSON LEANDRO DE OLIVEIRA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS OAB - MT0016885A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1013063-42.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Considerando que o contrato entabulado entre as partes 

prevê que a transferência do veiculo se dará somente após a sua 

quitação, deverá o mesmo comprovar que ainda é proprietário do bem, sob 

pena de indeferimento do pedido liminar. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de 

maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128086 Nr: 15462-86.2003.811.0041

 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: CUIABANA EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERFECTA TRANSPORTES LTDA ME, 

GIOVANA BALTA FERNANDES SECCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10.339/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PERFECTA TRANSPORTES LTDA ME e 

atualmente em local incerto e não sabido GIOVANA BALTA FERNANDES 

SECCO, Cpf: 44569513115, 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 20 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: Trata-se de ação ordinária de cobrança pelo rito do 

processo comum ordinário, movida por Cuiabana Implementos Rodoviários 

Ltda., decorrente do inadimplemento da compra de um semi-reboque 

marca Guerra, 1998, placa JYW-0818, chassi 9AA071330WC024314, 

decorrente de contrato escrito datado de 23/10/2000, firmado com a 

empresa Ré, Mecânica Texas Ltda.(atualmente: Perfecta Transportes 

Ltda.-ME), no valor originário de R$ 19.325,00, sendo uma entrada de R$ 

3.600,00, e o restante em 05 parcelas iguais e mensais de R$ 3.127,00, 

todas estas cinco a serem adimplidas com cheques emitidos pela 2ª Ré, 

Giovana Balta Fernandes Secco, a cujo respeito, porém, só foi adimplido o 

valor da parcela de entrada, a 1ª parcela, a 2ª parcela e parte da 3ª 

parcela, restando em aberto parte desta última e a totalidade da penúltima 

e da última prestação.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Acolho os argumentos de p. 223/225 e 

defiro a citação por edital.O art. 257, inciso II do CPC/2015 estabelece 

como requisito da citação por edital, a publicação na rede mundial de 

computadores, no sítio do respectivo tribunal e plataforma de editais do 

CNJ, que deve ser certificado nos autos. Na consulta n.º 20/2016 – CIA 

0068935-56.2016 a Corregedoria Geral de Justiça cientificou: “O DOF 

prestou informações, dando conta que ainda não foi disponibilizado pelo 

CNJ a referida plataforma para publicações dos editais de citações, bem 

como colacionou alguns exemplos de decisões judiciais, de diversificados 

Tribunais, a respeito das soluções que vêm sendo adotadas em razão da 

aludida indisponibilidade. Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a 

disponibilização dos editais na rede mundial de computadores, por meio da 
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publicação no DJE (Diário de Justiça Eletrônico).” Desta forma, como ainda 

não há regulamentação por parte do CNJ, o edital deverá ser publicado no 

DJE pelo TJMT, ficando dispensada as demais formalidades do inciso II do 

art. 257 do CPC/2015. O edital de citação/intimação, com prazo de 20 dias, 

também deverá ser publicado em jornal local de ampla circulação, nos 

termos do parágrafo único do art. 257 do CPC/2015.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, DANIEL GIUSMIN, digitei.

Cuiabá, 15 de maio de 2018

Lygia Marinho Fontes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 390389 Nr: 25819-18.2009.811.0041

 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: ILDA MARIA DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, Molina Advogados Associados - OAB:406/MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Posto isto, INDEFIRO o pedido de p. 336/338.Diante do falecimento de Ilda 

Maria dos Santos Lima, seus filhos Denis Santos Lima, Gilson Santos Lima, 

Jeovane Santos Lima e suas filhas Ilma Regina Santos Lima, Juliana 

Santos Lima, Rosangela Santos Lima e Vivian Santos Lima requerem 

habilitação nos autos (p. 293/329).Nos termos do art. 43 do CPC, defiro a 

substituição do polo ativo.Retifique-se o sistema Apolo e capa dos autos, 

para constar como autores Denis Santos Lima, Gilson Santos Lima, 

Jeovane Santos Lima, Ilma Regina Santos Lima, Juliana Santos Lima, 

Rosangela Santos Lima e Vivian Santos Lima.Ultimem-se os atos para a 

realização da pericia determinada a p. 278, que será realizada de forma 

indireta.Cumpram-se expedindo o necessário.Cuiabá, 14 de maio de 

2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1112698 Nr: 15805-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORADA DA SERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A CHAGAS E CIA LTDA ME, MANOEL 

ANTONIO CHAGAS, FABIRLENE BATISTA CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES SILVA FILHO - 

OAB:12.036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCENOR ALVES DE SOUZA - 

OAB:3670/A, SHEILA GOMES DE CARVALHO - OAB:20415-O

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a) ERICK VINICIUS CORREA, solicitando a 

devolução dos autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso 

não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 95132 Nr: 6646-91.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franz Julius Robert Viktor Kienast

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS RIVERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILCE MACEDO - 

OAB:2552-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8492/1998

Código 95132

Vistos e etc.

Trata-se de ação de execução proposta por Franz Julius Robert Viktor 

Kienast em face de João Carlos Rivera, ambos devidamente qualificados.

A inicial veio instruída de documentos de p. 03/09.

O executado foi citado à p 52.

O exequente tentou todas as formas de recebimento da divida (Renajud, 

BacenJud e etc.), porem todas as tentativas foram infrutíferas.

O exequente requereu o arquivamento do feto sem baixa na distribuição.

É o relatório. Decido.

Trata-se de ação de execução proposta por Franz Julius Robert Viktor 

Kienast em face de João Carlos Rivera.

O exequente requereu o arquivamento do feito sem baixa na distribuição 

diante a dificuldade em se ver cumprida a obrigação por parte do 

executado.

O art. 921, III, do CPC assim dispõe:

 “Art. 921. Suspende-se a execução: (...)

III - quando o devedor não possuir bens penhoráveis.”

Assim diante a dificuldade de encontrar bens do executado passiveis de 

penhora o arquivamento do feito se impõe.

 Posto isto, defiro o pedido e determino a suspensão do processo pelo 

prazo de 01 (um) ano – art. 921, inc. III do CPC.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, dando-se baixa apenas no 

relatório estatístico.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o exequente, para requerer o 

que de direito, em cinco dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se

Cuiabá, 08 de maio de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 744764 Nr: 41836-61.2011.811.0041

 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: ALICE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO DA 

CAPITAL, RENATO ROSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK LEITE FERREIRA - 

OAB:6952/MT, JOANIR MARIA DA SILVA - OAB:2324/MT, SIDNEY 

BERTUCCI - OAB:4319-A/MT

 Processo nº. 41836-61.2011.811.0041

 Código 744764

Vistos e etc.

O feito foi julgado extinto a p. 70/71, tendo o Egrégio TJMT reformado à 

sentença apenas para afastar a responsabilidade solidária entre autor e 

réu.

 As partes foram intimadas do retorno dos autos e a autora apenas 

manifestou ciência sobre o retorno dos autos, nada requerendo.

Assim ofertada à prestação jurisdicional e não havendo mais pedidos a 

serem analisados, ARQUIVEM-SE DEFINITIVAMENTE estes autos com as 

cautelas de praxe.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de maio de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1123713 Nr: 20334-90.2016.811.0041

 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: ELIANE PIRES CASTRILLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRACON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 
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Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a) FILIPE BRUNO DOS SANTOS, 

solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 747715 Nr: 44974-36.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA GARCIA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, ROBERTO YUTAKA TAKATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINEY LEITE DA COSTA - 

OAB:10857-E, DINEY LEITE DA COSTA - OAB:21.352/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12.572/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT, 

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, JOSE JOAO 

VITALIANO COELHO - OAB:14.440 OAB/MT, JOSEMAR HONORIO 

BARRETO - OAB:8.578/MT, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a) DINEY LEITE DA COSTA, solicitando a 

devolução dos autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso 

não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 836834 Nr: 41745-97.2013.811.0041

 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: NAYARA ALINE NOGUEIRA NOYA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIZZIA KELLY FERRADO - 

OAB:11.446-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem , 

no prazo de 15 dias (quinze), sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 128086 Nr: 15462-86.2003.811.0041

 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: CUIABANA EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERFECTA TRANSPORTES LTDA ME, 

GIOVANA BALTA FERNANDES SECCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10.339/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono este feito e encaminho intimação à parte autora para retirar o 

edital expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 935218 Nr: 52146-24.2014.811.0041

 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: MARLENE CESAR RESENDE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PEREIRA DE LUCENA - 

OAB:16.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Certifico que o recurso de apelação apresentado às fls. 290/317 é 

tempestivo. Sendo assim, nos termos da legislação vigente,impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para apresentar 

as suas contrarrazões, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 929864 Nr: 49243-16.2014.811.0041

 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: ILZO REI HUNGRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE RADELISKI MIRANDA - 

OAB:13460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono este feito e encaminho intimação às partes para apresentarem 

os quesitos e indicarem assistentes técnicos para a perícia, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 811270 Nr: 17756-62.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI PINTO QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARTULINA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RHEANNI FATIMA SEMPIO DE 

SOUZA - OAB:16207/O

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono este feito e encaminho intimação às partes para apresentarem 

manifestação acerca da proposta de honorários, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 433678 Nr: 13020-06.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECON S.A E TELEMAT CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a) KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 344472 Nr: 14876-73.2008.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. B. A., RODRIGO ALEXANDRE AZEVEDO ARAÚJO, 

MARIANGELA BIANCARDINI ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA DE CARVALHO 

AZEVEDO - OAB:9.359 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB/MT 6.197 - OAB:, Dr. Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB/MT 6.735 

- OAB:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a) VITOR HUGO FORNAGIERI, solicitando 

a devolução dos autos que se encontram em seu poder além do prazo 

legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, 

caso não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 881859 Nr: 17924-30.2014.811.0041

 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: MARIA RITA SOARES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627A

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a) VITOR HUGO FORNAGIERI, solicitando 

a devolução dos autos que se encontram em seu poder além do prazo 

legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, 

caso não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 925619 Nr: 46908-24.2014.811.0041

 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: CEFERINO INSAURALDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA APARECIDA DE BRITO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE OLIVEIRA - 

OAB:11694-B, PAULO SALEM PEREIRA GONÇALVES - OAB:MT/ 18220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a) IVONILSON FERREIRA MAIA, 

solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1143788 Nr: 29060-53.2016.811.0041

 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: PMG TRADING S/A PARTICIPAÇÕES EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANTÔNIO BREDA, MARIA INÊS 

CAMPESTRINI BREDA, MICHELL ANTONIO BREDA, MAURO ROSALINO 

BREDA, MARCO ANTÔNIO BREDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BITENCOURT 

ESTANISLAU - OAB:11.705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMINO AFONSO FERNANDES 

- OAB:3498-B/MT, ALMINO AFONSO FERNANDES JÚNIOR - 

OAB:OAB/DF 42.516, FABIAN FEGURI - OAB:16.739/MT, GUSTAVO 

LISBOA FERNANDES - OAB:41233

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono este feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 708645 Nr: 1751-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE DE PAULO MONTEIRO, CÍCERO MARTINS 

MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEORDOVINO DE MOURA RISEIRO, VINÍCIUS 

YAKASILO FERRARI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DE LIMA CABRAL - 

OAB:4631/MT, NILSON DE ARRUDA PINTO - OAB:2425/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a) JOSE DE ALENCAR SILVA, solicitando 

a devolução dos autos que se encontram em seu poder além do prazo 

legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, 

caso não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 347389 Nr: 17927-92.2008.811.0041

 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: L. B. A., RODRIGO ALEXANDRE AZEVEDO ARAÚJO, 

MARIANGELA BIANCARDINI ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT, VALQUIRIA DE 

CARVALHO AZEVEDO - OAB:9359 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT, KARLHEINZ ALVES NEUMANN - OAB:117.154 OAB/SP, 

MARCIO RECCO - OAB:138.689, MARGARETE BLANK MIGUEL 

SPADONI - OAB:8058/MT, thiago mahfuz vezzi - OAB:228213

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a) VITOR HUGO FORNAGIERI, solicitando 

a devolução dos autos que se encontram em seu poder além do prazo 

legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, 

caso não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 900258 Nr: 30029-39.2014.811.0041

 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: JOSÉ ISAIAS DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Sarah Caroline Mendes 

Pinheiro - OAB/MT 16.008 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 12/06/2018, às 08:45h, à realizar-se na Av. das Flores, n. 843, 

sala 11, 1º andar, bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 

bairro Jardim Cuiabá, (entrada pela rua das Dálias) telefones: 

(66)3025-3060/ 99223-7073. Sendo assim, nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n. 56/2007, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar as partes para comparecerem à perícia designada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 85543 Nr: 9801-63.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAMA - INDUSTRIAL E COMERCIAL DE SECOS E 

MOLHADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRASIL DO PINHAL PEREIRA 

SALOMÃO - OAB:21348, JOSE LUIZ MATTHES - OAB:76544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA HELENA G. PÓVOAS 

DE ABREU - OAB:2.700/MT, PAULO ROBERTO GOMES BEZERRA FILHO 

- OAB:6189

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a) WELBER COSTA BAIMA, solicitando a 

devolução dos autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso 

não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1083053 Nr: 2987-44.2016.811.0041

 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: ROZALVO SILVIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a) RAY CARVALHO DIAS, solicitando a 

devolução dos autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso 

não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 764876 Nr: 17540-38.2012.811.0041

 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: DULCINEIA PEREIRA DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGURO ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CASTRO DE 

ARRUDA - OAB:12517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A

 Por determinação da magistrada, procedo a republicação da decisão 

proferida nos autos no dia 11 de janeiro de 2018."Processo n. 

5166-14.2017.811.0041Código 1201598Vistos.Trata-se de incidente de 

busca e apreensão de autos promovido em face de Alexandre Castro de 

Arruda.Instaurado o incidente com finalidade de efetuar a busca e 

apreensão do processo, código 764876, eis que consta em carga com o 

advogado desde 15/12/2015.”Determino a intimação das partes para, no 

prazo de quinze dias, trazer aos autos as peças exigidas no art. 713, 

CPC.“Art. 713. Na petição inicial, declarará a parte o estado do processo 

ao tempo do desaparecimento dos autos, oferecendo:I – certidões dos 

atos constantes do protocolo de audiências do cartório por onde haja 

corrido o processo;II – cópia das peças que tenha em seu poder;III – 

qualquer outro documento que facilite a restauração.”Determino, ainda, a 

secretaria materializar os atos, andamentos e decisões do Sistema 

Apolo.Instruído o feito, façam-me os autos conclusos para 

deliberações.Intimem-se todos.Cuiabá, 11 de janeiro de 2018."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1088403 Nr: 5393-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA ZOZIMA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEFERINO INSAURALDE, MÁRCIA APARECIDA 

DE BRITO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUINO SANSAO CORREA DA 

COSTA - OAB:4197/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT, MARCELO DE OLIVEIRA - OAB:11694-B, PAULO 

SALEM PEREIRA GONÇALVES - OAB:MT/ 18220

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a) IVONILSON FERREIRA MAIA, 

solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 81665 Nr: 5616-55.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos F. Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a) LIGIA CASTRILLON DO CARMO 

MACHADO, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 843235 Nr: 47169-23.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENNA CRISTHIAN BEZERRA DE PAULA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATIA AGUIAR COSTA, BANCO FINASA S.A, 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128.341

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CATIA AGUIAR COSTA, 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 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: A Requerente vendeu um veículo MARCA GM/CORSA 

WIND, cor vermelha, placa JYH 2528, ano 1996, para a Requerida com o 

veículo alienado junto ao banco FINASA S.A. O carro foi entregue para a 

Requerida com o documento original e o recibo de transferência assinado 

para que a Requerida pudesse realizar a transferência do veículo para o 

seu nome, junto ao órgão de trânsito – DETRAN, diante de sua 

inexperiência, a Requerente não efetuou junto a alienação a comunicação 

de venda do veículo.Ocorre que a Requerida não realizou a transferência 

do veículo, e com isto acarretou que o nome da Requerente fosse incluso 

na Dívida Ativa, pelo fato da Requerida não efetuar o pagamento das 

taxas/impostos, obrigatório estabelecido pelo DETRAN e Estado de Mato 

Grosso. A requerente não possui nenhum documento que comprove a 

venda do veículo, a não ser através do DETRAN que foi realizado contrato 

de alienação fiduciária junto ao Banco, com endereço da Requerida. Diante 

desta situação a Requerente está sendo coagida a se responsabilizar 

pelas dívidas geradas pelo veículo, tais como IPVA que a Requerente foi 

obrigada a pagar, como também infrações de trânsito que fora cometidas 

pela Requerida. Esta recentemente procurou o DETRAN para tentar 

solucionar o problema, porém não tem êxito. A Requerente vem tentando 

buscar soluções para que seu conflito seja solucionado, não lhe restando 

outra alternativa a não ser buscar judicialmente. Ao final requer: II – DOS 

PEDIDOS Ante todo o exposto, requer a Vossa Excelência: Sejam 

concedidos a Requerente, de plano, os benefícios da Justiça Gratuita, haja 

vista que não tem condições econômicas, ou à espécie, honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos da inclusa 

declaração de hipossuficiência. A inversão do ônus da prova, levando-se 

em conta a hipossuficiência da Requerente, respeitando o Princípio da 

Ampla Defesa. Em sede de Tutela Antecipada, liminarmente e inaudita 

altera pars, que seja determinado a Suspensão do crédito tributário 

relativo ao veículo MARCA GM/CORSA WIND, cor vermelha, Placa JYH 

2528, ano 1.996. Seja a Requerida citada, por edital, para outorgar a 

documentação definitiva de compra a vendo no prazo de cinco dias. Seja 

citado o Requerido BANCO FINASA S.A, para que exiba o original e cópia, 

no prazo de 10 (dez) dias, do contrato n° 0149678701 de Alienação 

Fiduciária realizado entre o Banco FINASA e a Requerida. Requer 

finalmente, a procedência total do pedido, com a condenação da 

Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Ao derradeiro, protesta provar os fatos por todos os meios 

de provas em direito admitidos, oitiva de testemunha e juntada de 

documentos. Dá–se a causa o valor de R$ 68.611,88 (sessenta e oito mil, 

seiscentos e onze reais e oitenta e oito centavos).Termos em que pede 

deferimento. Cuiabá/MT, 29 de Agosto de 2017.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Expeça-se carta de citação ao requerido 

Banco Finasa S/A e edital de citação à requerida Catia Aguiar 

Costa.Proceda-se a secretaria a exclusão das partes Estados de Mato 

Grosso e Detran-MT, consoante demonstrado na decisão de fls. 72/73, 

bem como retifiquem a parte Banco Finasa S/A incorporado pelo Banco 

Bradesco Financiamentos S/A, pois tratam-se de mesma pessoa jurídica 

mencionada na exordial.Publique-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Maria Rosa 

Locatelli, digitei.

Cuiabá, 16 de maio de 2018

Lygia Marinho Fontes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 388015 Nr: 23674-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVETE DE SOUZA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:10.064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIR AUGUSTO LINO - 

OAB:9137/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte requerida às 

fls. 116/119 são tempestivos. Em assim sendo, nos termos da legislação 

vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para apresentar suas contrarrazões aos 

Embargos opostos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 775604 Nr: 28865-10.2012.811.0041

 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: CERÂMICA SANTO ANDRÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJA - COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E 

EMPREITEIRA LTDA, ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA, USINA 

JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIENE CRISTINA DUARTE - 

OAB:19.248, GABRIELA DE SOUZA CORREIA - OAB:OAB/MT 10.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MENDES FRANÇA - 

OAB:14301/GO, YANÁ CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - 

OAB:5.495/MT

 Certifico que o recurso de apelação interposto pela parte requerida EJA - 

COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E EMPREITEIRA LTDA, às fls. 1.645/1.767, é 

tempestivo.

Sendo assim, nos termos da legislação vigente,impulsiono o presente feito 

com a finalidade de intimar a parte adversa para apresentar as suas 

contrarrazões, no prazo de 15(quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012799-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH BORGES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012799-25.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer c/ repetição do indébito c/ danos c/ pedido de 

tutela antecipada proposta por Elizabete Borges de Siqueira contra a CAB 

Cuiabá S/A Concessionaria de Serviços (Águas Cuiabá), todos 

devidamente qualificados nos autos. Relata a autora que utiliza os 

serviços prestados pela ré por meio da unidade consumidora n° 402582-2, 

e que seu consumo médio de água gira em torno de R$32,18 a R$59,39, 

contudo, em 14/02/2018 (referente ao mês 01/2018) e 13/03/2018 

(referente ao mês 02/2018) foi surpreendida com o recebimento de 02 

faturas no valor de R$587,96 e R$665,69 respectivamente , valores 

desarrazoados e que não reflete o seu real consumo. Aduz que a fim de 

evitar o corte do seu fornecimento de água, realizou o pagamento da 

fatura no valor R$587,96 (referente ao mês 01/2018), contudo, não 

possuiu condição financeira para arcar com o pagamento da fatura, 

desarrazoada do mês 02/2018 no valor de R$665,69. Narra que buscou 

solucionar o entrave de forma administrativa, através dos protocolos 

1898506, 1896141, 1896588, 19731506 e 1948673, mas todas tentativas 
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foram infrutíferas. Informa que em 11/05/2018 a ré, com base na 

inadimplência da fatura do mês 02/2018 no valor de R$665,69, suspendeu 

o seu fornecimento de água. Assim, postula a concessão de antecipação 

de tutela para determinar que a ré restabeleça o seu fornecimento de 

água, sob pena de multa a ser arbitrada. A inicial foi instruída com 

diversos documentos. Determinada a emenda a inicial, a autora 

apresentou os documentos de ID 13185880. Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Decido. Defiro a emenda a inicial requerida e concedo a autora 

os benefícios da justiça gratuita. A tutela almejada pela autora passou a 

ser regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão 

almejada pelo autor, de acordo com a nova sistemática processual, diz 

respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão 

faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 

300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, uma vez que a autora juntou 

documentos que comprovam que tentou a solução do litígio, contudo este 

não surtiu efeito, eis que a ré continuou cobrando valores muito acima dos 

anteriormente faturados. Ademais, a autora reside em um local simples, 

que não justifica a cobrança dos valores faturados pela ré, tendo esta o 

direito de discutir o seu debito sem ter o fornecimento do serviço 

interrompido. Nesse sentido a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – CORTE 

DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO/IRREGULARIDADE - Fornecimento de 

água e esgoto que constitui serviço público essencial (art. 22 do Código 

de Defesa do Consumidor), cuja ameaça de suspensão caracteriza 

transtornos consideráveis; - Dispondo a fornecedora de outros meios 

visando à satisfação do débito, impõe-se a manutenção da decisão que 

antecipou os efeitos da tutela, para que fosse restabelecido o 

fornecimento de água nas unidades consumidoras dos agravados com 

relação às faturas discutidas nos autos. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - 

AI: 21574375120158260000 SP 2157437-51.2015.8.26.0000, Relator: 

Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 21/10/2015, 30ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2015) O perigo de dano é 

evidente, haja vista que a suspensão do fornecimento de água da autora 

esta lhe causando diversos transtornos, eis que se trata de um serviço de 

cunho essencial. Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e 

sendo a medida reversível a qualquer, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil e determino que a ré restabeleça o fornecimento de água 

da autora em 24 (vinte quatro) horas, sob pena de aplicação de multa 

diária que fixo em R$300,00 (trezentos reais) limitados a 30 dias/multa. 

Cumpra-se pelo oficial de justiça plantonista, servindo a presente decisão 

como mandado. Designo audiência de conciliação para o dia 14/08/2018 

às 12:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na Rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá, 16 de maio de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012799-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH BORGES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012799-25.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer c/ repetição do indébito c/ danos c/ pedido de 

tutela antecipada proposta por Elizabete Borges de Siqueira contra a CAB 

Cuiabá S/A Concessionaria de Serviços (Águas Cuiabá), todos 

devidamente qualificados nos autos. Relata a autora que utiliza os 

serviços prestados pela ré por meio da unidade consumidora n° 402582-2, 

e que seu consumo médio de água gira em torno de R$32,18 a R$59,39, 

contudo, em 14/02/2018 (referente ao mês 01/2018) e 13/03/2018 

(referente ao mês 02/2018) foi surpreendida com o recebimento de 02 

faturas no valor de R$587,96 e R$665,69 respectivamente , valores 

desarrazoados e que não reflete o seu real consumo. Aduz que a fim de 

evitar o corte do seu fornecimento de água, realizou o pagamento da 

fatura no valor R$587,96 (referente ao mês 01/2018), contudo, não 

possuiu condição financeira para arcar com o pagamento da fatura, 

desarrazoada do mês 02/2018 no valor de R$665,69. Narra que buscou 

solucionar o entrave de forma administrativa, através dos protocolos 

1898506, 1896141, 1896588, 19731506 e 1948673, mas todas tentativas 

foram infrutíferas. Informa que em 11/05/2018 a ré, com base na 

inadimplência da fatura do mês 02/2018 no valor de R$665,69, suspendeu 

o seu fornecimento de água. Assim, postula a concessão de antecipação 

de tutela para determinar que a ré restabeleça o seu fornecimento de 

água, sob pena de multa a ser arbitrada. A inicial foi instruída com 

diversos documentos. Determinada a emenda a inicial, a autora 

apresentou os documentos de ID 13185880. Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Decido. Defiro a emenda a inicial requerida e concedo a autora 

os benefícios da justiça gratuita. A tutela almejada pela autora passou a 

ser regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão 

almejada pelo autor, de acordo com a nova sistemática processual, diz 

respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão 

faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 

300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 93 de 558



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. 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, uma vez que a autora juntou 

documentos que comprovam que tentou a solução do litígio, contudo este 

não surtiu efeito, eis que a ré continuou cobrando valores muito acima dos 

anteriormente faturados. Ademais, a autora reside em um local simples, 

que não justifica a cobrança dos valores faturados pela ré, tendo esta o 

direito de discutir o seu debito sem ter o fornecimento do serviço 

interrompido. Nesse sentido a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – CORTE 

DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO/IRREGULARIDADE - Fornecimento de 

água e esgoto que constitui serviço público essencial (art. 22 do Código 

de Defesa do Consumidor), cuja ameaça de suspensão caracteriza 

transtornos consideráveis; - Dispondo a fornecedora de outros meios 

visando à satisfação do débito, impõe-se a manutenção da decisão que 

antecipou os efeitos da tutela, para que fosse restabelecido o 

fornecimento de água nas unidades consumidoras dos agravados com 

relação às faturas discutidas nos autos. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - 

AI: 21574375120158260000 SP 2157437-51.2015.8.26.0000, Relator: 

Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 21/10/2015, 30ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2015) O perigo de dano é 

evidente, haja vista que a suspensão do fornecimento de água da autora 

esta lhe causando diversos transtornos, eis que se trata de um serviço de 

cunho essencial. Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e 

sendo a medida reversível a qualquer, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil e determino que a ré restabeleça o fornecimento de água 

da autora em 24 (vinte quatro) horas, sob pena de aplicação de multa 

diária que fixo em R$300,00 (trezentos reais) limitados a 30 dias/multa. 

Cumpra-se pelo oficial de justiça plantonista, servindo a presente decisão 

como mandado. Designo audiência de conciliação para o dia 14/08/2018 

às 12:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na Rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá, 16 de maio de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038815-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEST MAQ - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARO CESAR CASTILHO OAB - MT0004384A (ADVOGADO)

DEBORA CRISTINA MORESCHI OAB - MT0006800A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROMEIRELES - COMERCIO MERCANTIL LTDA - EPP (RÉU)

JACINTO BARBOSA MEIRELES (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para distribuir e 

comprovar nos autos a distribuição da Carta Precatória, no prazo de 15 

(quinze) dias. 16 de maio de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006417-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADIELSON CORREIA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

16 de maio de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM 

RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020613-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA REIS DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

16 de maio de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM 

RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016093-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 94 de 558



Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. 16 

de maio de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM 

RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010335-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO EDESIO DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. 16 

de maio de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM 

RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012909-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON FIGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 16 de maio de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012324-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

16 de maio de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM 

RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029587-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY KLAYCKSON PEREIRA DE ARAUJO OAB - MS20109 

(ADVOGADO)

RICKSON ALEXANDRE PEREIRA DE ARAUJO OAB - MS15320 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO ALVORADA CUIABA (RÉU)

BROOKFIELD SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (RÉU)

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (RÉU)

MB ENGENHARIA SPE 039 S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias. 16 de maio de 

2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1003420-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE PEREIRA CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLA EBERT VARGAS OAB - MT20010/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME AUGUSTO FACCENDA GUIMARAES SANTOS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br ou nos termos do Art. 648 da CNGC justificar a 

necessidade de oferecer condução ao oficial de justiça, e assim sendo, 

será analisada pelo Juízo. 16 de maio de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144563 Nr: 922-96.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. DIONISIO COMERCIO, ELISABETE DIONÍSIO, 

ENOS DIONÍSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO TARDIN - OAB:4479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): E. DIONISIO COMERCIO, CNPJ: 

03385152000148, atualmente em local incerto e não sabido ELISABETE 

DIONÍSIO, Cpf: 24235776215, Rg: 267204, brasileiro(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido ENOS DIONÍSIO, Cpf: 46807853904, Rg: 

35347798, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A Exeqüente forneceu mercadorias de seu estoque 

(medicamentos) para a Empresa-Executada em diversas datas. As 

duplicatas oriundas dessas operações comerciais não foram pagas em 

seus respectivos vencimentos, assim sendo a Exeqüente aceitando a 

proposta da Empresa-Executada com ela celebrou o Contrato de 

Confissão de Dívida anexado. De acordo com o estipulado nas Cláusulas 

Primeira e Segunda do referido contrato, a Empresa-Executada obrigou-se 

a pagar para a Exequente a dívida confessada e atualizada no valor de R$ 

9.443,78 (nove mil quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e oito 

centavos) em parcelas mensais a partir de 29/05/2002 até 30/12/2002, 

sendo representada por uma Nota Promissória (doc. IV) com vencimento 

“contra apresentação”, conforme parágrafo único da Cláusula Segunda do 

referido contrato. Ocorre que a Empresa-Executada não cumpriu a 

totalidade de sua obrigação, restando um saldo devedor no valor de R$ 

3.482,92 (três mil quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e dois 
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centavos); Nota Promissória protestada no 4º Serviço Notarial Privativo de 

Protesto de Títulos Comerciais da Comarca de Cuiabá - MT, em 04/12/2003, 

pelo saldo devedor de R$ 3.482,92 (três mil quatrocentos e oitenta e dois 

reais e noventa e dois centavos). A dívida atualizada em 12 de janeiro de 

2004 importava R$ 5.172,28 (cinco mil, cento e setenta e dois reais e vinte 

e oito centavos).

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 742064 Nr: 38923-09.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA RIO DO SANGUE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO GIROLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOMAR REZZIERI - OAB:OAB/MT 

10.601, SIRLEI CABRAL MORAIS E SILVA - OAB:5393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Autora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias efetuar o preparo da Carta Precatória para cumprimento da penhora e 

avaliação na Comarca de Aripuanã.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1283582 Nr: 2822-26.2018.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->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: BULHÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FRANK RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO FLAVIO ABBOTT DE 

CASTRO PINTO - OAB:1580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BULHÕES MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA., CNPJ: 03469509000176. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimar a autora, para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se 

neste incidente, dando andamento no feito, oportunidade em que deverá 

observar o disposto no art. 713 do Código de PRocesso civil, sob pena de 

extinção (art. 485, §1º do Código de Processo Civil)

Despacho/Decisão: PORTARIA Nº 004/2018/GAB-6ªCÍVEL, TATIANE 

COLOMBO, MMª Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei e; CONSIDERANDO a notícia do desaparecimento dos autos de código 

245452; CONSIDERANDO que o disposto no Capítulo XIV do Código de 

Processo Civil; CONSIDERANDO que os autos foram levados em carga 

pelo Advogado Roberto Flávio Abott de Castro Pintoi e posteriomente veio 

a óbito e até a presente data não foi feita a devolução dos autos 

supracitados; RESOLVE: 1- Diante das infrutíferas diligências no sentido 

de localizar os autos do processo de cód. 245452, nos termos do art. 712 

do Código de Processo Civil determino a abertura de procedimento de 

restauração dos respectivos autos. 2- Determino que seja remetida copia 

da presente Portaria ao Cartório de distribuição por dependência ao feito 

de cód. 245452. 3- Determino que a Exequente Bulhões Materiais para 

Construção Ltda seja intimada pessoalmente e via DJE para que, no prazo 

de 15 dias, manifeste-se neste incidente, dando andamento no efeito, 

oportunidade em que deverá observar o disposto no art. 713 do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção (art. 485, §1º do Código de Processo 

Civil). 4- Caso a Requerente não seja localizada no endereço citado, 

determino que a intimação seja realizada via edital. 5- Havendo 

manifestação da Requerente, procedam-se as citações dos Requeridos 

(art. 714 do Código de Processo Civil). 6- Decorridos os prazos, venham 

os autos imediatamente conclusos, separado dos demais. Cuiabá/MT, 08 

de fevereiro de 2018. Tatiane Colombo - 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, Bruno Rodrigues 

Fermino, digitei.

Cuiabá, 15 de maio de 2018

Analice Rosalen Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 365461 Nr: 3348-08.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.A. RODRIGUES ME, SAMARA ACACIO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DE ALMEIDA VARGAS 

NUNES - OAB:10220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Decorrido longo lapso temporal desde a manifestação de fls. 101/102 e 

diante do julgamento nesta data dos Embargos à Execução em apenso, 

determino que a parte Exequente colacione aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, memória de cálculo atualizada e discriminada do saldo 

exequendo, para fins de apreciação do pedido de busca de bens via 

sistema Bacenjud e Renajud.

Após, conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1261371 Nr: 24850-22.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S.A. RODRIGUES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:16.208/MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 Vistos etc.

S. A. Rodrigues ME e Samara Acacio Rodrigues opuseram os presente 

Embargos à Execução em face de Cooperativa de Crédito de Pequenos 

Empresário, Microempresários e Microempreendedores da Grande Cuiabá, 

ambos qualificados e representados nos autos.

Os Embargantes impugnaram a ação de execução em apenso (cód. 

365461) por negativa geral.

Impugnação aos embargos à execução em fls. 10/11.

Relatado o necessário.

 Decido.

Observo que o feito encontra-se suficientemente instruído, razão pela qual 

passo a proferir julgamento, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil.

Embora o alegado na inicial, verifica-se que a execução principal 

encontra-se devidamente instruída por título executivo hábil, inexistindo 

qualquer irregularidade.

Se não bastasse, o ônus de provar fatos extintivos, impeditivos ou 

modificativos do direito pleiteado pelo Exequente é dos Executados, ora 

Embargantes, devendo utilizar-se, para desconstituir a eficácia do título, 

de todos os meios legais.

Sendo assim, verifico que os Embargantes não produziram nenhuma 

prova que buscasse a desconstituição do título.

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos da 

inicial dos presentes Embargos à Execução, para determinar o 

prosseguimento da execução principal em apenso (cód. 365461), em 

todos os seus termos.

Condeno os Embargantes ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil.

Intime-se a Defensoria Pública na forma da lei.

Com o trânsito em julgado, translade cópia desta decisão aos autos de 

execução em apenso e, após, arquive-se o presente feito com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1153835 Nr: 33411-69.2016.811.0041

 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: EURONIDES DE OLIVEIRA, DIVINA DE OLIVEIRA 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA SILVA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON LEANDRO DE CAMPOS 

- OAB:6.950/MT, JULIANA VETTORI SANTAMARIA - OAB:14877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ROBERTO DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 19.613

 Vistos etc.

Considerando a política de solução consensual de conflitos adotada pelo 

Código de Processo Civil/2015, assim como a Ordem de Serviço n. 

01/2018 expedida por este Juízo, designo audiência de Conciliação para 

08 de junho de 2018, às 18:00 horas, a ser realizada por esta Magistrada 

em gabinete.

As Partes deverão estar acompanhadas de advogado na solenidade.

A ausência injustificada de qualquer das partes poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça, punível com multa.

Consigno que a realização da audiência de conciliação não irá interferir na 

marcha processual, em especial na ordem de conclusão do processo em 

gabinete para análise dos autos.

Intimem-se as partes através de seus advogados, via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1142996 Nr: 28703-73.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIS REGINA RODRIGUES MOREIRA, THAYZ 

QUINTILHANO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE CARLA GOMES DE 

CASTRO - OAB:10826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN 

- OAB:9299

 Vistos etc.

Considerando a política de solução consensual de conflitos adotada pelo 

Código de Processo Civil/2015, assim como a Ordem de Serviço n. 

01/2018 expedida por este Juízo, designo audiência de Conciliação para 

08 de junho de 2018, às 13:30 horas, a ser realizada por esta Magistrada 

em gabinete.

As Partes deverão estar acompanhadas de advogado na solenidade.

A ausência injustificada de qualquer das partes poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça, punível com multa.

Consigno que a realização da audiência de conciliação não irá interferir na 

marcha processual, em especial na ordem de conclusão do processo em 

gabinete para análise dos autos.

Intimem-se as partes através de seus advogados, via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1095249 Nr: 8523-36.2016.811.0041

 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: OTACIO NETO RODRIGUES ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918/SP, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:16.377

 Vistos etc.

Embora o feito esteja suspenso, entendo que, levando-se em 

consideração a política de solução consensual de conflitos adotada pelo 

Código de Processo Civil/2015, assim como a Ordem de Serviço n. 

01/2018 expedida por este Juízo, a designação de audiência conciliatória 

faz-se necessária, como pretendido.

Por tal razão, designo audiência de Conciliação para 04 de junho de 2018, 

às 13:30 horas, a ser realizada por esta Magistrada em gabinete.

As Partes deverão estar acompanhadas de advogado na solenidade.

A ausência injustificada de qualquer das partes poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça, punível com multa.

Intimem-se as partes através de seus advogados, via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1085904 Nr: 4237-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIA VIDAL LEVY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALIM JOANDAT SALIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:5959/MT, LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10579 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:OAB/MT 7.166(B), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA 

CARNEIRO - OAB:OAB/MT 17.563

 Vistos etc.

Considerando a política de solução consensual de conflitos adotada pelo 

Código de Processo Civil/2015, assim como a Ordem de Serviço n. 

01/2018 expedida por este Juízo, designo audiência de Conciliação para 

11 de junho de 2018, às 15:00 horas, a ser realizada por esta Magistrada 

em gabinete.

As Partes deverão estar acompanhadas de advogado na solenidade.

A ausência injustificada de qualquer das partes poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça, punível com multa.

Consigno que a realização da audiência de conciliação não irá interferir na 

marcha processual, em especial na ordem de conclusão do processo em 

gabinete para análise dos autos.

Intimem-se as partes através de seus advogados, via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1273258 Nr: 1030621-61.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANGELA SILVA PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ZAMPIERI, MARCOS TOMAS 

CASTANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS TOMÁS CASTANHA 

- OAB:4.575 - MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Vistos etc.

Considerando a política de solução consensual de conflitos adotada pelo 

Código de Processo Civil/2015, assim como a Ordem de Serviço n. 

01/2018 expedida por este Juízo, designo audiência de Conciliação para 

08 de junho de 2018, às 16:30 horas, a ser realizada por esta Magistrada 

em gabinete.

As Partes deverão estar acompanhadas de advogado na solenidade.

A ausência injustificada de qualquer das partes poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça, punível com multa.

Consigno que a realização da audiência de conciliação não irá interferir na 

marcha processual, em especial na ordem de conclusão do processo em 

gabinete para análise dos autos.

Intimem-se as partes através de seus advogados, via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1091488 Nr: 6809-41.2016.811.0041

 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: CARLOS HENRIQUE KARA JOSÉ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLM IMOBILIARIA INCORPORAÇÃO E 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO KARA JOSE - 

OAB:12956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660

 Vistos etc.

Estando o processo na fase do artigo 357 do Código de Processo Civil, 

passo às análises necessárias.

A Embargada aduz em sua defesa a ausência de interesse de agir do 

Embargante, diante da inadequação da via eleita.

Aponta que o Embargante visa discutir a propriedade do imóvel registrado 

sob a matrícula n. 78.714, do 2º Serviço Notarial de Cuiabá, enquanto o 

imóvel objeto da lide reivindicatória se refere ao de matrícula n. 92.584.

Embora o argumentado, entendo que para apreciação da preliminar em 

questão, assim como do mérito da demanda, faz-se necessário a 

realização de perícia técnica para constatar se a área objeto dos 

presentes Embargos de Terceiro se confunde com a área objeto da ação 

reivindicatória em apenso, delimitando as áreas.

Para tanto, nomeio como perito judicial Alexandre Isernhagen, engenheiro, 

M. Sc. – Confea n. 120.266.028-2, que poderá ser encontrado no seguinte 

endereço: Rua Marechal Deodoro, n. 1001, apt. 1201, nesta cidade, CEP 

78005-100; ou pelo telefone (65) 99983-8899; ou pelo endereço eletrônico 

isernhagen@terra.com.br.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados a partir da 

realização da pericia.

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do CPC).

Intime-se o expert para que manifeste concordância com o encargo e, 

caso positivo, que apresente proposta de honorários, em 05 (cinco) dias.

Sobre a proposta, às partes, que deverão comprovar o pagamento do 

montante indicado, no prazo de 10 (dez) dias, de forma rateada (50% para 

cada), por se tratar de prova do Juízo (artigo 95 do Código de Processo 

Civil).

Com o pagamento, intime-se o perito judicial para designar dia e hora para 

o início dos trabalhos periciais.

Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos.

Do laudo, às partes.

Após, conclusos.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 793403 Nr: 47497-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO 

EXTREMO SUL -BRDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LONDRINA AUTO SHOPPING LTDA, A. V. P. 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Alessandro Victorelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX JIMI POMIN - OAB:32.522, 

LUIS CARLOS PRANDINI - OAB:38452, PRISCILA BERNARDINO DA 

FONSECA - OAB:29.208, THIAGO DE FARIA - OAB:32554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ GIUDICISSI 

CUNHA - OAB:19.757/PR, DAVI ANTUNES PAVAN - OAB:251.0167 SP, 

IRINEU CODATO - OAB:3471/PR, LUIZ FELLIPE PRETO - OAB:51793/PR, 

MARLOS LUIZ BERTONI - OAB:44.933/PR

 Vistos etc.

A Resolução n. 11/2017/TP do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

estabelece como competência da 1ª Vara Cível:

Processar e julgar os feitos de falência e recuperação judicial, bem como 

cartas precatórias cíveis de sua competência.

Assim, com base na supracitada norma e observando a origem da 

presente carta precatória, determino a imediata devolução dos autos para 

a 1ª Vara Cível desta Comarca.

Cumpra-se imediatamente, em razão da urgência que o caso requer. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1099557 Nr: 10398-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOYCE PEREIRA NETO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA VERONICA MORCELI 

RODRIGUES - OAB:21.188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, fernando augusto vieira - OAB:7627A

 Vistos etc.

Diante da alteração do expediente no dia 27/06/2018, nos termos da 

Portaria número 629/2018-PRES do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de fevereiro 

de 2019, às 14:30 horas.

Intimem-se as partes e seus advogados.

 Cada parte deverá informar as suas testemunhas da referida solenidade, 

nos termos do artigo 455 do Código de Processo Civil, desde que 

arroladas tempestivamente (artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 945838 Nr: 57906-51.2014.811.0041

 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: BLM IMOBILIARIA INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA, ALAN AYOUB MALOUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON KARA JOSÉ, LÍDIA COTAIT KARA 

JOSÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT, RENATO MÉLON DE SOUZA NEVES - OAB:18608/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576 -A/MT, SIMONE ROSSI - OAB:189.910 OAB/SP

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, 

suspendo a tramitação do presente feito até o deslinde dos Embargos de 

Terceiro em apenso (cód. 1091488).

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1102340 Nr: 11475-85.2016.811.0041

 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: JOEL TAVARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINEAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, 

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS, MARIO LUCIO RIOS, GUILHERME AUGUSTO 

SAN MARTIN ARAÚJO, RAFAEL LINS RIOS, MARCO AURELIO, MARCO 

ROGERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO - OAB:4340-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELZA DA SILVA OLIVEIRA 

CAIXETA - OAB:11642

 Vistos etc.

Considerando a política de solução consensual de conflitos adotada pelo 

Código de Processo Civil/2015, assim como a Ordem de Serviço n. 

01/2018 expedida por este Juízo, designo audiência de Conciliação para 

05 de junho de 2018, às 13:30 horas, a ser realizada por esta Magistrada 

em gabinete.

As Partes deverão estar acompanhadas de advogado na solenidade.

A ausência injustificada de qualquer das partes poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça, punível com multa.

Consigno que a realização da audiência de conciliação não irá interferir na 

marcha processual, em especial na ordem de conclusão do processo em 

gabinete para análise dos autos.

Intimem-se as partes através de seus advogados, via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1135592 Nr: 25343-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO KLEBER OLIVEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR HUGO OST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CALISTRO FERNANDES - 

OAB:14880/MT, VINICIUS COELHO DO PRADO - OAB:20.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISVAL DIAS MENDES - 

OAB:3563/MT, JORGE DE MORAES FILHO - OAB:3964, RAFAELA 

ZANELLA MORAES - OAB:22076/MT-O

 Vistos etc.

Considerando a política de solução consensual de conflitos adotada pelo 

Código de Processo Civil/2015, assim como a Ordem de Serviço n. 

01/2018 expedida por este Juízo, designo audiência de Conciliação para 

08 de junho de 2018, às 17:15 horas, a ser realizada por esta Magistrada 

em gabinete.

As Partes deverão estar acompanhadas de advogado na solenidade.

A ausência injustificada de qualquer das partes poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça, punível com multa.

Consigno que a realização da audiência de conciliação não irá interferir na 

marcha processual, em especial na ordem de conclusão do processo em 

gabinete para análise dos autos.

Intimem-se as partes através de seus advogados, via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1090803 Nr: 6467-30.2016.811.0041

 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: VILMO PEAGUDO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON LUIS DE CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBHORA RENATA NUNES 

RODRIGUES - OAB:22.209/O

 Vistos etc.

Considerando a política de solução consensual de conflitos adotada pelo 

Código de Processo Civil/2015, assim como a Ordem de Serviço n. 

01/2018 expedida por este Juízo, designo audiência de Conciliação para 

04 de junho de 2018, às 16:30 horas, a ser realizada por esta Magistrada 

em gabinete.

As Partes deverão estar acompanhadas de advogado na solenidade.

A ausência injustificada de qualquer das partes poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça, punível com multa.

Consigno que a realização da audiência de conciliação não irá interferir na 

marcha processual, em especial na ordem de conclusão do processo em 

gabinete para análise dos autos.

Intimem-se as partes através de seus advogados, via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1140755 Nr: 27719-89.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO, MARIA CRISTINA 

FLORES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA APARECIDA FERNANDES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:3022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICTOR ANDRADE 

AMORIM - OAB:17966/E, RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS - 

OAB:18646, Tassio Vinícios Gomes de Azevedo - OAB:13.948

 Vistos etc.

Considerando a política de solução consensual de conflitos adotada pelo 

Código de Processo Civil/2015, assim como a Ordem de Serviço n. 

01/2018 expedida por este Juízo, designo audiência de Conciliação para 

11 de junho de 2018, às 13:30 horas, a ser realizada por esta Magistrada 

em gabinete.

As Partes deverão estar acompanhadas de advogado na solenidade.

A ausência injustificada de qualquer das partes poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça, punível com multa.

Consigno que a realização da audiência de conciliação não irá interferir na 

marcha processual, em especial na ordem de conclusão do processo em 

gabinete para análise dos autos.

Intimem-se as partes através de seus advogados, via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1065041 Nr: 53205-13.2015.811.0041

 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: FABIO RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIRON ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO ISALTINO DE 

SOUSA - OAB:4499/MT, YVINNA PATRICIA SILVA SOUZA - OAB:15135

 Vistos etc.

Considerando a política de solução consensual de conflitos adotada pelo 

Código de Processo Civil/2015, assim como a Ordem de Serviço n. 

01/2018 expedida por este Juízo, designo audiência de Conciliação para 

04 de junho de 2018, às 18:00 horas, a ser realizada por esta Magistrada 

em gabinete.

As Partes deverão estar acompanhadas de advogado na solenidade.

A ausência injustificada de qualquer das partes poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça, punível com multa.

Consigno que a realização da audiência de conciliação não irá interferir na 

marcha processual, em especial na ordem de conclusão do processo em 

gabinete para análise dos autos.

Intimem-se as partes através de seus advogados, via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1137717 Nr: 26431-09.2016.811.0041

 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: ELISABETH MARIA CORASSA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DA SILVA FARINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO - 

OAB:, RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HONORIO DE 

CASTRO - OAB:3541-B

 Vistos etc.

Considerando a política de solução consensual de conflitos adotada pelo 

Código de Processo Civil/2015, assim como a Ordem de Serviço n. 

01/2018 expedida por este Juízo, designo audiência de Conciliação para 

04 de junho de 2018, às 15:45 horas, a ser realizada por esta Magistrada 

em gabinete.

As Partes deverão estar acompanhadas de advogado na solenidade.

A ausência injustificada de qualquer das partes poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça, punível com multa.

Consigno que a realização da audiência de conciliação não irá interferir na 

marcha processual, em especial na ordem de conclusão do processo em 

gabinete para análise dos autos.

Intimem-se as partes através de seus advogados, via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1044167 Nr: 43529-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS MOTA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICK MARCHALL SANT'ANA, ROSEMARI 

SPONTAM SANT' ANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CRISTOVÃO MARTINS 

JUNIOR - OAB:13.294

 Vistos etc.

Considerando a política de solução consensual de conflitos adotada pelo 
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Código de Processo Civil/2015, assim como a Ordem de Serviço n. 

01/2018 expedida por este Juízo, designo audiência de Conciliação para 

11 de junho de 2018, às 14:15 horas, a ser realizada por esta Magistrada 

em gabinete.

As Partes deverão estar acompanhadas de advogado na solenidade.

A ausência injustificada de qualquer das partes poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça, punível com multa.

Consigno que a realização da audiência de conciliação não irá interferir na 

marcha processual, em especial na ordem de conclusão do processo em 

gabinete para análise dos autos.

Intimem-se as partes através de seus advogados, via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 769753 Nr: 22738-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFRÂNIO CÉSAR MIGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAJÁ REZENDE DE LACERDA - 

OAB:11.987/MT, RODRIGO ARRUDA DE MORAIS - OAB:10728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO VICENTE MONTANO 

SCARAVELLI - OAB:3933/MT, JULIA JANE BRANDÃO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 Vistos etc.

Considerando a política de solução consensual de conflitos adotada pelo 

Código de Processo Civil/2015, assim como a Ordem de Serviço n. 

01/2018 expedida por este Juízo, designo audiência de Conciliação para 

08 de junho de 2018, às 15:00 horas, a ser realizada por esta Magistrada 

em gabinete.

As Partes deverão estar acompanhadas de advogado na solenidade.

A ausência injustificada de qualquer das partes poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça, punível com multa.

Consigno que a realização da audiência de conciliação não irá interferir na 

marcha processual, em especial na ordem de conclusão do processo em 

gabinete para análise dos autos.

Intimem-se as partes através de seus advogados, via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1159097 Nr: 35561-23.2016.811.0041

 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: LUCIOMAR PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON AUGUSTO PEREIRA 

BASSAN - OAB:18651, MAISA PIRES VIDAL - OAB:21600/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA 

- OAB:5053/B

 Vistos etc.

Considerando a política de solução consensual de conflitos adotada pelo 

Código de Processo Civil/2015, assim como a Ordem de Serviço n. 

01/2018 expedida por este Juízo, designo audiência de Conciliação para 

04 de junho de 2018, às 17:15 horas, a ser realizada por esta Magistrada 

em gabinete.

As Partes deverão estar acompanhadas de advogado na solenidade.

A ausência injustificada de qualquer das partes poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça, punível com multa.

Consigno que a realização da audiência de conciliação não irá interferir na 

marcha processual, em especial na ordem de conclusão do processo em 

gabinete para análise dos autos.

Intimem-se as partes através de seus advogados, via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1112899 Nr: 15886-74.2016.811.0041

 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: IGOR FELIPE DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL GOMES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:21393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20.572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20.371

 Vistos etc.

Considerando a política de solução consensual de conflitos adotada pelo 

Código de Processo Civil/2015, assim como a Ordem de Serviço n. 

01/2018 expedida por este Juízo, designo audiência de Conciliação para 

04 de junho de 2018, às 15:00 horas, a ser realizada por esta Magistrada 

em gabinete.

As Partes deverão estar acompanhadas de advogado na solenidade.

A ausência injustificada de qualquer das partes poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça, punível com multa.

Consigno que a realização da audiência de conciliação não irá interferir na 

marcha processual, em especial na ordem de conclusão do processo em 

gabinete para análise dos autos.

Intimem-se as partes através de seus advogados, via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 883043 Nr: 18569-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE POZETTI, JOÃO CARLOS 

BRITO REBELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ FIEL ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÍS ALESSANDRA DE 

MOURA MOREIRA - OAB:13.291/MT, MARCELO ANGELO DE MACEDO - 

OAB:6.811-B/MT

 Vistos etc.

Considerando a política de solução consensual de conflitos adotada pelo 

Código de Processo Civil/2015, assim como a Ordem de Serviço n. 

01/2018 expedida por este Juízo, designo audiência de Conciliação para 

04 de junho de 2018, às 14:15 horas, a ser realizada por esta Magistrada 

em gabinete.

As Partes deverão estar acompanhadas de advogado na solenidade.

A ausência injustificada de qualquer das partes poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça, punível com multa.

Consigno que a realização da audiência de conciliação não irá interferir na 

marcha processual, em especial na ordem de conclusão do processo em 

gabinete para análise dos autos.

Intimem-se as partes através de seus advogados, via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1075713 Nr: 57798-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIIRA GLÓRIA BORGES TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:OAB/MT 12.301-A, JOSIMAR VITOR PEREIRA - 

OAB:OAB/MT-19848-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO, para proceder a devolução dos autos, conforme art. 234, 

caput, e as penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1088143 Nr: 5278-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEILA SILVA DE BARROS

 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/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do pagamento do saldo remanescente , no prazo de cinco dias.

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1082465 Nr: 2702-51.2016.811.0041

 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: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIFICAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA - ME,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS LOPES - 

OAB:6622

 Vistos etc.

Diante da alteração do expediente no dia 27/06/2018, nos termos da 

Portaria número 629/2018-PRES do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de fevereiro 

de 2019, às 14:30 horas.

Intimem-se as partes e seus advogados.

 Cada parte deverá informar as suas testemunhas da referida solenidade, 

nos termos do artigo 455 do Código de Processo Civil, desde que 

arroladas tempestivamente (artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1185395 Nr: 45661-37.2016.811.0041

 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: DIAS DA SILVA & PRAEIRO LTDA - ME, SILVANA DIAS 

DA SILVA, SONIA MARIA PERPETUO PRAEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERRER KALIX, VIP PARTICIPAÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, DARCY JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON DA SILVA MARQUES - 

OAB:16877/MT, MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - OAB:22418/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento aos 

mandados de citação, devendo a emissão da guias ser feita através do 

site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 813675 Nr: 20143-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DE ARAÚJO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON GAVA - 

OAB:235736/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Da certidão encartada à fls. 31, manifeste a parte interessada no prazo de 

15 dias.

 Se houver indicação de novo endereço, desde já, resta deferida a 

expedição de novo mandado, servindo a presente de mandado.

Caso decorra o prazo sem manifestação, devolva a presente ao juízo de 

origem.

Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1263915 Nr: 25767-41.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIS SEGURANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PIOVEZAN-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ALFREDO R. FRANCO 

- OAB:11.990/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino que a parte interessada, no prazo de 05 dias, comprove o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, trazendo aos autos a via 

original do comprovante de pagamento.

Comprovado o pagamento, cumpra-se a deprecata e após, devolva-se à 

Comarca de origem.

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação, com 

base na seção 7, art. 393 da CNGC/MT. Devolva-se à origem, no estado 

em que se encontra, observadas as providências pertinentes.

Cumpra.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013187-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO AGOSTINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTES AUXILIADORA DE AMORIM OAB - MT20527/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

inss (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observo que o presente feito foi distribuído erroneamente para 

esta Vara, pois os feitos relativos a causas decorrentes de Auxílio 

Doença perante o INSS, devem ser processados e julgados pelas varas 

especializadas de acordo com o Provimento n. 04/08/CM. Logo, declaro 

este Juízo incompetente para apreciar e julgar a demanda e, por 

consequência, determino a redistribuição do presente feito para uma das 

Varas Especializadas em Fazenda Pública desta Comarca. Cumpra-se 

imediatamente, em razão da urgência que o caso requer. Intime-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023660-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO FELICIO DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rosane Costa Itacaramby OAB - MT8755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023660-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO FELICIO DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rosane Costa Itacaramby OAB - MT8755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13187558 designo o 

dia 07/08/2018, às 08:30, para realização da audiência de conciliação, que 

será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - 

Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 101 de 558



Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010508-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON LUIZ BARROS PEIXOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12859070 designo o 

dia 29/08/2018, às 08:15 mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010742-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON FERREIRA PIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12859115 designo o 

dia 29/08/2018, às 08:00 mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003106-11.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA OAB - MT0004107A (ADVOGADO)

JORGE ALBERTO BARBOSA DA SILVA OAB - MT13.514-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, que teve a Liminar 

deferida no serviço de plantão, cuja decisão foi mantida na corte superior 

conforme decisão lançada no Id 8740184 , sendo o feito redistribuído a 

este Juízo. Dessa forma, complementando a decisão lançada na 

movimentação 4447970, para cumprimento do disposto o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no 

Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, intimem-se as 

partes na pessoa de seus advogados, visto que a requerida já apresentou 

contestação nos autos no Id nº 4752202. Não havendo composição entre 

as partes, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, impugnar a contestação. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001637-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO RODRIGUES PAIXAO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº1001637-67.2017.8.11.0041 Vistos, No presente feito, o requerido 

Amarildo Rodrigues Paixão, não foi encontrado sendo seu paradeiro 

incerto e não sabido por viver em situação de rua, conforme relatório 

Social anexado no Id nº 9589794, tendo o Ministério Público requerido a 

citação deste por edital. O pedido de citação por edital pressupõe o 

esgotamento pelo autor, de todas as tentativas possíveis para localização 

da parte requerida ao teor das disposições contidas nos artigos 256, 

incisos I e II, 257, inciso I, e do art. 258, todos do Código de Processo 

Civil/2015. No caso, o requerido vive em situação de rua, sem paradeiro 

certo, sendo perfeitamente cabível a citação por edital. Dessa forma, 

defiro a citação do requerido Amarildo Rodrigues Paixão, por edital, 

conforme requer o Ministério Publico no pedido formulado na 

movimentação Id 10005832, com prazo de 20 dias, conforme disciplina o 

artigo 256, incisos I e II do NCPC, devendo constar a advertência do art. 

257, inciso IV do CPC. Publiquem-se o edital na forma estipulada pelo artigo 

257 do CPC, decorrido o prazo do edital, certifique-se. Em caso de não 

apresentação de defesa pelo requerido, em obediência ao disposto no 

artigo 72, inciso II, do CPC, deixo nomeada como Curadora Especial a Drª 

Elianethe Gláucia de Oliveira Nazário Silva, Defensora Pública militante no 

Foro local, a quem determino que seja dado vista dos autos, pelo prazo 

legal. Intime-se pessoalmente a Defensora Pública, ressaltando que esta 

gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações 

processuais - art.186, § 1º, do CPC, e que o prazo tem início com a 

intimação pessoal – art. 183, § 1º do CPC. Apresentada a defesa, 

intime-se a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se, 

sob pena de preclusão. Após, voltem-me os autos conclusos para 

decisão Intime-se a parte requerente Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010970-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO BIRAJARA PRUDENCIO DA SILVA (RÉU)

LUZIA FRANCISCA DE BARROS E SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1010970-09.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Consigno que na ação 

indenizatória, de existência, validade ou modificação, divisão, em fim, que 

tenha por objeto negócio jurídico com valor pecuniário certo, não é 

adequado a fixação do valor da causa em patamar de sugestivo para 

efeitos fiscais, porquanto destoa da regra legal prevista na legislação 

processual (artigo 292, inciso II, IV ou V do CPC). Assinalo que a regra de 

fixação do valor da causa deve ser integralmente respeitada, um vez que 

influência no provimento jurisdicional, bem como na valoração das custas 

processuais, sobretudo nos honorários sucumbenciais (artigo 85, §2º do 

CPC). Além disso, não formulou pedido de gratuidade da assistência 

judiciária e, até o momento, não juntou aos autos comprovante da emissão 

e recolhimento da guia de distribuição da ação. Desta feita, INTIME-SE a 

parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do 

referido Código de Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, para querendo: 1) 

ATRIBUIR adequadamente o valor à causa, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. 2) COMPROVAR o recolhimento das custas e despesas 

processuais, observando as disposições do Provimento n. 22/2016 – 

CGJ/MT e a Resolução n. 185 de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 11.419/2006, 

sob pena cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 

do CPC. Comprovado o recolhimento, voltem os autos conclusos para 

análise de pedido com urgência. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016117-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI SOARES RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

AUTO MASTER VEICULOS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):
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YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação Redibitória c/c Perdas e Danos, a parte requerente 

vem aos autos anexar o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e trazer informações para emenda do pedido, requerendo o 

prosseguimento do feito. Não havendo outra pendência a ser regularizada, 

defiro o pedido formulado na movimentação 8302312, para emenda do 

pedido inicial. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020346-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANGUARD HOME CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Conforme se verifica no teor da certidão lavrada na movimentação 

8119746, o Meirinho responsável pelo cumprimento do mandado de 

citação, deixou de cumprir o seu mister com o zelo e a dedicação 

necessária, quando devolveu o mandado sem cumprir a ordem Liminar de 

Citação, na forma expressa pelo artigo 252 do CPC. Sabemos que 

citação/intimação por hora certa é de ferramenta à disposição do Oficial 

de Justiça, independente de determinação judicial, devendo o Oficial 

responsável pelo cumprimento do mandado fazer uso do referido 

expediente quando constatada a ocultação deliberada da parte a ser 

citada ou intimada, nos estritos moldes do que determina os artigos 252 e 

253 do CPC/2015, cabendo ainda ao Meirinho lavrar certidão 

circunstanciada das diligências empreendidas. O artigo 252, do CPC/2015, 

assim estabelece: “Quando, por 02 (duas) vezes, o oficial de justiça 

houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o 

encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar”. 

Parágrafo único. “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com 

controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput, feita 

a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de 

correspondência”. Ante ao exposto, determino que o mandado Liminar de 

Citação, seja integralmente cumprido pelo mesmo Oficial de Justiça, como 

diligência do Juízo, no prazo legal e na forma estabelecida pelo artigo 252, 

do CPC/2015, sob pena de responsabilidade funcional. Decorrido o prazo 

legal para o cumprimento do mandado, sem a devolução do mesmo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos, para providências. 

Intime-se a parte requerente e cientifique-se o Oficial desta decisão. As 

providencias. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010999-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT0008093A (ADVOGADO)

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT0008909A-O (ADVOGADO)

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA CORDASSO (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003106-11.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA OAB - MT0004107A (ADVOGADO)

JORGE ALBERTO BARBOSA DA SILVA OAB - MT13.514-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13229016 designo o 

dia 28/08/2018, às 08:00 mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022715-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003312-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILDO SOARES DE ANDRADE (AUTOR)

ROSEMERI CONSTANTINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT0016738A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Anotem-se o novo endereço da parte requerida, indicado na 

movimentação 9146032. A seguir, para normal prosseguimento do 

presente feito, determino ao Gestor deste Juízo, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a parte requerida, conforme já determinado nos autos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029902-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NALVA AGUIAR APARECIDA DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISSANDRA ESNARRIAGA DE FREITAS OAB - MT15611/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação Declaratória de Inexistência de Débito, a parte 

requerente vem aos autos anexar documentos (comprovante de renda), 

para emenda da inicial. Não havendo outra pendência a ser sanada nos 

autos, defiro o pedido formulado no Id 10669491, para emenda da inicial, 

presumindo como verdadeira a condição financeira declarada nos autos, 

concedo a parte requerente os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anotem-se. Em cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002604-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESFERATUR PASSAGENS E TURISMO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES ANDREI ZUCCO OAB - SC10134 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATIVA VIAGENS E ECOTURISMO EIRELI - ME (EXECUTADO)

MARCELO ALVES ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Processo concluso equivocadamente. No caso, a parte comprova 

nos autos o pagamento da diligencia para citação (Id 11939502), dessa 

forma, cumpra-se com urgência a determinação lançada no identificador 

nº 11712929. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038408-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DE MACEDO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO OAB - MT13873/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELLEIOS - COMERCIO NO ATACADO E VAREJO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos apresentar NOVA PETIÇAO 

inicial, nomeando o arquivo como “EMENDA SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO 

INICIAL” - AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS, conforme 

determina a decisão lançada no Id 11370589. Estando o pedido acima 

citado devidamente instruído e as custas processuais recolhidas, recebo 

a Emenda substitutiva da petição Inicial anexada na movimentação 

11771739. DETERMINO a IMEDIATA retirada da visibilidade de todos os 

documentos anexados anteriores a decisão lançada no Id 11370589, que 

ficará como marco inicial do presente feito, riscando-se os arquivos 

anteriores, a fim de facilitar a acessibilidade e apreciação do feito. A 

seguir, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000009-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BORGES DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Analisando os autos verifica-se que a decisão lançada no Id 

11801012, não foi integralmente cumprida pela requerente, posto que, 

deixou de trazer para o feito a copia do pedido protocolado junto à 

seguradora, anexando nos autos apenas um comprovante de postagem 

via correio, sem a comprovação do recebimento pela requerida. Diante 

disso, intime-se a parte requerente, para no prazo de cinco dias, suprir a 

falha existente nos autos, cumprindo aquela decisão em sua integralidade, 

em caso de efetivação do protocolamento do pedido administrativo, 

informar nos autos se ouve ou não o pagamento da indenização pela 

seguradora, sob pena de extinção – art. 485, § 1º, do CPC. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006843-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESON DE ALMEIDA STROPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documentos para 

emenda do pedido, demonstrando que ouve o protocolo da postulação 
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administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido. Ante ao exposto, defiro o pedido formulado no Id nº 12672344, 

para emenda do pedido inicial. Em cumprimento do que dispõe o artigo 334 

do CPC, determino ao Gestor, que agende no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Presumindo como 

verdadeira a condição de hipossuficiência alegada nos autos, até que se 

prove o contrário, conforme dispõe o art. 98 CPC, concedo a parte 

requerente os benefícios da Justiça Gratuita. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010133-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12775405 designo o 

dia 29/08/2018, às 08:45 mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003132-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARYNNE ARJONA UMENO (AUTOR)

ALEXANDRE AMADEU FERREIRA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT0013582A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A (RÉU)

FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA 

(RÉU)

GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação Indenizatória a parte requerente vem aos autos 

anexar o comprovante de recolhimento das custas processuais, aditando 

o pedido e requerendo o prosseguimento do feito. Não havendo outra 

pendência a ser regularizada, defiro o pedido de aditamento do pedido 

formulado na movimentação 11796639, e o recolhimento das custas, para 

emenda do pedido inicial. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000001-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO OLIVEIRA SILVA JUNIOR (AUTOR)

LEIDY DIANE WOLMUTH SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT0016708A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. 

(RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação Ordinária de Reparação de Danos a parte requerente 

vem aos autos emendar a inicial retificando o valor atribuído a causa, e 

comprovando o recolhimento das custas processuais, para 

prosseguimento do feito. No caso, não havendo outra pendência a ser 

sanada nos autos, defiro o pedido formulado no identificador – Id nº 

10815391, para emenda do pedido inicial. Retifique-se o registro e 

autuação deste feito, para fazer constar como valor da causa a quantia 

atribuída pelo requerente na movimentação 10815391. A seguir, dando 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036455-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DO CARMO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA OAB - MT18012/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CLEBERSON DA ROCHA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança o requerente compelido a emendar a 

inicial, vem aos autos anexar documento para analise do pedido de 

gratuidade. No caso, em que pesem as alegações apresentadas pelo 

requerente não há como considera-lo como pessoa pobre na acepção da 

palavra ao teor do próprio relato dos fatos. Dessa forma, não havendo 

demonstração convincente nos autos de que o recolhimento das custas 

trará algum prejuízo ao sustento do requerente ou de sua família, indefiro o 

pedido de gratuidade. Intime-se a parte requerente por seu procurador, via 

DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, anexar nos autos a Guia de 

Recolhimento das custas acompanhada do comprovante de pagamento, 

sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito com 

base no que dispõe o artigo 290 do CPC. Consigne-se, que a emissão de 

Guia de Distribuição para recolhimento das custas dos processos que 

tramitam no PJE/MT, encontra-se disponível no site e. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guia 

eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038168-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO LEAO LORENZATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA REINERS GONCALVES OAB - MT14875/O-O (ADVOGADO)

THIAGO OLIVEIRA MORIAL OAB - MT21604/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação Indenizatória a parte requerente vem aos autos 

emendar a inicial comprovando o recolhimento das custas processuais, 

requerendo o prosseguimento do feito. Não havendo outra pendência a 

ser sanada nos autos, defiro o pedido formulado no identificador – Id nº 

11508541, para emenda do pedido inicial. Em cumprimento ao que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifique-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003236-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD CARLOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO LUIZ CALDART ARRUDA OAB - MT0013919A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação Rescisória, a parte requerente vem aos autos anexar 

documentos (comprovante de renda), para emenda da inicial. Não 

havendo outra pendencia a ser regularizada nos autos, defiro o pedido 

formulado no Id 11827473, para emenda do pedido inicial, concedendo ao 

requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 

99 do CPC, até que se provem o contrário. Anotem-se. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000928-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KALCE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO OAB - MT0008713A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO BOULEVARD (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança a parte requerente vem aos autos 

anexar o comprovante de recolhimento das custas processuais, 

requerendo o prosseguimento do feito. Não havendo outra pendência a 

ser regularizada, defiro o pedido formulado na movimentação 11768972, 

para emenda do pedido inicial. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 

do CPC, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as advertências dispostas 

nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027847-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LUZIVANIA PAULINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KÊNIA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE - UNIVAG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Defiro o pedido formulado pela parte requerente no Id nº 

11922060, suspendo o andamento deste feito, pelo prazo de 30 (trinta) 

dias, para juntada de endereço da parte requerida. Decorrido o prazo de 

suspensão, não havendo nos autos manifestação do requerente, 

intime-se o mesmo, para no prazo de cinco dias, suprir a falha existente 

nos autos, sob pena de extinção – art. 485, § 1º, do CPC. A seguir, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007911-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA TERESINHA MARCHIORO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Defiro o pedido formulado pela parte exequente no Id nº 10858959, 

suspendo o andamento deste feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para 

juntada de endereço da parte executada. Decorrido o prazo de 

suspensão, não havendo nos autos manifestação do exequente, intime-se 

o mesmo, para no prazo de cinco dias, suprir a falha existente nos autos, 

sob pena de extinção – art. 485, § 1º, do CPC. A seguir, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002043-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT0015904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON SANTIAGO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Defiro o pedido formulado pela parte exequente no Id nº 12146000, 

suspendo o andamento deste feito, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para 

juntada de endereço da parte executada. Decorrido o prazo de 

suspensão, não havendo nos autos manifestação do exequente, intime-se 

o mesmo, para no prazo de cinco dias, suprir a falha existente nos autos, 

sob pena de extinção – art. 485, § 1º, do CPC. A seguir, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1032753-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE OLIVEIRA PACHECO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX RODRIGUES TEIXEIRA OAB - MT18753/O (ADVOGADO)

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BRASIL BARRETO FILHO (RÉU)

Outros Interessados:

LUCILEIA DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO)

HITAYNAN FERNANDES MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

VANIA DA SILVA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Usucapião que o pedido inicial deixou de 

indicar no pedido o nome, qualificação completa, e endereço da pessoa 

que deve figurar no polo passivo da demanda, no caso, herdeiros ou 

sucessores do Espólio de Benedito Brasil Barreto Filho, cujo nome 

encontra-se registrado o imóvel a ser usucapiendo. Dessa forma, 

intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar 

o pedido inicial, trazendo para os autos nome, qualificação completa e 

endereço da(s) pessoa(s) a figurar no polo passivo, quais sejam 

herdeiros ou sucessores do Espólio de Benedito Brasil Barreto Filho, sob 

pena de indeferimento da inicial (art.321 do CPC). Decorrido o prazo acima 

mencionado, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Anotem-se. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013222-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENASCE JOIAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1013222-82.2018.8.11.0041 Vistos, Estando a presente 

missiva revestida dos requisitos exigidos pelo art. 260 do CPC, determino o 

cumprimento da ordem deprecada, servindo a cópia da presente como 

mandado. Atenda-se a disposição contida no artigo 1.212 e seguintes da 

CNGC/TJMT. Após o cumprimento, observadas as formalidades legais, 

devolva-se à comarca de origem com nossas homenagens, dando-se 

baixa na distribuição. Às providências. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012969-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA ROSA DE ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1012969-94.2018.8.11.0041 Vistos, Cumpra-se conforme 

deprecado servindo a cópia da presente de mandado. Após o 

cumprimento, observadas as formalidades legais, devolva-se à comarca 

de origem com nossas homenagens, e as baixas pertinentes. 

Providencie-se o necessário. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013064-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários, interposta por 

pessoa física/jurídica, requerendo a gratuidade da justiça, sob a alegação 

de não possuir condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais. Em que pesem os argumentos apresentados pelos 

requerentes, não há como considera-los como pessoa pobre na acepção 

jurídica da palavra, ao teor do próprio relato dos fatos, que não são 

suficientes para afastar a presunção de pobreza alegada pelo requerente. 

Assim, não havendo demonstração convincente nos autos que o 

recolhimento das custas causará algum prejuízo ao requerente, e ainda, 

por não me encontrar convencido do fato aduzindo por este, que seus 
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rendimentos giram em torno de um salário mínimo, indefiro o pedido de 

gratuidade. Isto posto, fundamentado no que dispõe o artigo 321 do CPC, 

intimem-se os requerentes, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito com base no que dispõe o artigo 290 do CPC/2015. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012584-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Regressiva de Ressarcimento de Danos, 

distribuída sem o recolhimento das custas processuais. Não havendo 

pedido de gratuidade formulado nos autos, intime a parte requerente, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito 

a Guia de recolhimento das custas processuais com o comprovante de 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas dos processos que 

tramitam no PJE-MT, encontra-se regulamentada no Provimento 

22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012909-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Regressiva de Ressarcimento de Danos, 

distribuída sem o recolhimento das custas processuais. Não havendo 

pedido de gratuidade formulado nos autos, intime a parte requerente, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito 

a Guia de recolhimento das custas processuais com o comprovante de 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas dos processos que 

tramitam no PJE-MT, encontra-se regulamentada no Provimento 

22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012905-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH PETRONILIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Heber Aziz Saber OAB - MT0009825A (ADVOGADO)

Rodolfo Fernando Borges OAB - MT13506/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, onde a parte 

autora requer a gratuidade da justiça, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais, anexando ao 

pedido o comprovante de renda. Dessa forma, presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

§ 3º, artigo 99, do CPC/2015, defiro a parte requerente, os benefícios da 

Gratuidade da Justiças. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor deste Juízo que agende eletrônicamentente no 

Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as advertências dispostas 

nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013049-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDISSON CHAVES BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. Estando o pedido instruído com os 

documentos necessário, presumindo como verdadeira a declaração 

apresentada nos autos, nos termos do que dispõe o § 3º do artigo 99 do 

CPC, concedo a parte requerente a Gratuidade da Justiça. Anotem-se. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012729-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO BARBOZA ESCAPIM (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT0010334A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde o autor requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. Estando o pedido instruído com os 

documentos necessário, presumindo como verdadeira a declaração 

apresentada nos autos, nos termos do que dispõe o § 3º do artigo 99 do 

CPC, concedo a parte requerente a Gratuidade da Justiça. Anotem-se. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. ResSalte-se que não havendo autocomposição, o prazo 

para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a 

partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, impugnar a contestação. Consigne-se, a Patrona do requerente 

observação nas regras para a digitalização dos documentos no sistema 

do PJE, pois, os arquivos digitalizados a serem juntados aos autos 

eletrônicos devem estar adequadamente classificados e organizados por 

espécies, com descrição que identifique, resumidamente, os documentos 

neles contidos e em ordem cronológica, conforme determina a Resolução 

nº185/2013 do CNJ, e a Resolução n 04/2016/TP e 22/2011/TP, que dispõe 

sobre a implantação e a Regulamentação do Processo Judicial Eletrônico – 

PJE no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013257-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CECILIA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE TEOTONIO LOPES OAB - SP341534 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO PEREIRA GUITTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Estando a presente missiva revestida dos requisitos exigidos pelo 

art. 260 do CPC, determino o cumprimento da ordem deprecada, servindo a 

cópia da presente como mandado. Atenda-se a disposição contida no 

artigo 1.212 e seguintes da CNGC/TJMT. Após o cumprimento, observadas 

as formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com nossas 

homenagens, dando-se baixa na distribuição. Às providências. Intime-se a 

parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010997-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEVES DE JESUS RODRIGUES (AUTOR)

ZELIA OLIVEIRA VILELA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT0017683A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINIANO LUIZ PEREIRA DA SILVA (RÉU)

RITA GENEROSA MULLER DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Usucapião onde os arquivos digitalizados 

anexados a este processo foram encaminhados fora da ordem 

cronológica crescente, dificultando o exame dos autos, e deve ser 

adequada. A atual sistemática concebida no PJE reforça a necessidade de 

atuação conjunta dos usuários internos (juízes e servidores) e externos 

(partes, advogados, etc.), bem ainda, diante dos inúmeros percalços 

enfrentados na análise dos autos eletrônicos quando os documentos são 

encaminhados de forma desordenada, como no presente caso. Dessa 

forma, a fim de otimizar o trabalho de todos e para fácil exame do 

processo, DETERMINO à parte REQUERENTE apresente NOVA PETIÇAO 

inicial, nomeando o arquivo como “EMENDA SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO 

INICIAL”, que deverá ser encaminhada acompanhada de todos os 

documentos ordenados cronologicamente pela ordem crescente. 

Ressalte-se que a NOVA petição inicial, deverá vir instruída com todos os 

documentos, posto que, a peça anteriormente encaminhada será riscada 

dos autos ficando todo seu conteúdo indisponível para 

visualização/consulta. A Resolução nº04/2016/TP e 22/2011/TP, que 

dispõe sobre a implantação e a Regulamentação do Processo Judicial 

Eletrônico – PJE no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, além da 

Resolução nº185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, determina que: 

Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitalizados e anexados às petições 

eletrônicas de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os 

arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

"Descrição" e "Tipo de Documento", exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Decorrido o 

prazo supra, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009533-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE KAMIL FARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI OAB - MT14557/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MARTINS RIBEIRO (EXECUTADO)

RICARDO MARTINS RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça, bem como, 

para que proceda com a impressão da certidão de inteiro teor, aos fins de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010558-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOUSA LIMA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12859336 designo o 

dia 29/08/2018, às 09:00 mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010572-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIAGO LINDOLFO VAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12859404 designo o 

dia 29/08/2018, às 09:15 mm, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017992-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FENIX - TITULOS RECEBIVEIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO MOREIRA OAB - MT0007881A-O (ADVOGADO)

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT0007694A-O (ADVOGADO)

ANDREA FIASCHI MOREIRA OAB - MT0015645A (ADVOGADO)

VIVIANE CRISTINA KUHN OAB - MT0018988A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA TOLIO FERRARI (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12987043 designo o 

dia 28/08/2018, às 09:30 mm, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011003-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO CARDOSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12933049 designo o 

dia 29/08/2018, às 09:30 mm, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011160-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12933219 designo o 

dia 29/08/2018, às 09:45 mm, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010082-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EBERSON MAGALHAES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12943481 designo o 

dia 29/08/2018, às 10:00 mm, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014908-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HANNY KAROLLYNNE MARINHO DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011221-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLENE CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLEI OLARTE DE SOUZA (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12944264 designo o 

dia 28/08/2018, às 10:30 mm, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035534-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE MONTEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

GERSON PINTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13016501 designo o 

dia 28/08/2018, às 11:00 mm, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037167-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BONATO DE AMORIM OAB - MT18748/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO JOSE PINTO LOPES (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes
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 Cod. Proc.: 1101656 Nr: 11187-40.2016.811.0041

 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: ALLAN EXUPERY DE ARAÚJO, GEORGINA GUIMARÃES 

DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA, 

CONSTRUTORA LOPES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA 

GARIGLIO - OAB:10126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13.546, UBALDO JUVENIZ JUNIOR - OAB:160493/SP

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 374/381 foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação das partes 

Embargadas (requeridas) para, no prazo legal, apresentarem 

contrarrazões ao referido recurso. Certifico ainda que é tempestivo os 

Embargos de Declaração de fls. 382/390, dessa forma encaminho 

intimação dos Embargantes (requerentes) para manifestarem acerca do 

referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 718977 Nr: 14703-44.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. COIMBRA IMÓVES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCINEIDE RAMIRES NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAISSAL CALIL - 

OAB:14416/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 332670 Nr: 3557-11.2008.811.0041

 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: LEVERGINA JESUS DE PINHO, ARETINO CELSO FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR PEREIRA, JULIO CESAR PEREIRA 

JUNIOR, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUINO DE FARIAS - 

OAB:12068/MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO EPIFANIO DA SILVA 

FILHO - OAB:9.461-MT, BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO - OAB:9461 

MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, 

GLAUCO DE GOES GUITTI - OAB: 10.320-B/MT, MIRO AGOSTINHO DAS 

NEVES - OAB:12.818/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 763880 Nr: 16488-07.2012.811.0041

 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: MARCO VALÉRIO ARRUDA PINTO, KÁTIA CILENE 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAÇO FORTE IMOBILIÁRIA E 

INCORPORADORA LTDA, MARCIO FREIRE CAMPOS VIANA, LUIZ 

EDUARDO VIEIRA SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:15228-O/MT, PRISCILA DA ROCHA SILVA ESTEVAM - 

OAB:15707/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CÉSAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:OAB/MT 12.035, MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1153935 Nr: 33478-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE SHOP COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS BOIADEIROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 11603 Nr: 11483-58.1999.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar-se 

acerca da certidão do Sr Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 334068 Nr: 4518-49.2008.811.0041

 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: POSTO CAPITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISANET BRASIL - COMPANHIA BRASILEIRA 

DE MEIOS DE PAGAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO, WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4111-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO PEIXOTO 

JUNIOR - OAB:8032-B

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, manifestarem acerca 

do cálculo de fls. 817/820.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 734918 Nr: 31254-02.2011.811.0041

 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: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE CENTRUS TOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADESIX AGROINDUSTRIAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNAVERA AURESCO 

ATTÍLIO - OAB:7.988-MT, PAULO CLÉCIO FERLIN - OAB:12564

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525,§1º do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a impugnação ofertada pela Executada MADESIX 

AGROINDUSTRIAL LTDA - ME, e por consequência, reconheço a nulidade 

do cumprimento de sentença deflagrado as fls. 254 e seguintes pelas 

partes Exequentes CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE CENTRUS TOWER e 

MARCELO ALVES PUGA.CONDENO as partes Exequentes ao pagamento 

de honorários advocatícios nesta fase de cumprimento de sentença 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à execução na 

proporção do crédito perseguido por cada um deles, qual seja, R$ 

481.822,05 para o 1º Exequente e R$ 48.182,20 para o 2º 

Exequente.Preclusa a via recursal, designe-se audiência de tentativa de 

conciliação a ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital, devendo ainda, a parte Requerida MADESIX AGROINDUSTRIAL 
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LTDA – ME, ser intimada para no prazo legal apresentar contestação, nos 

termos do artigo 334 do CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 

15 de maio de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 892990 Nr: 25183-76.2014.811.0041

 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: ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAIR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 14.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES - OAB:5.362/ MT, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13.604-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525,§1º do CPC, ACOLHO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ofertada pelo Executado, 

para reconhecer o excesso de execução no cálculo apresentado pelo 

Exequente, resultando no valor excedente da execução em R$ 5.669,85 

(cinco mil, seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco 

centavos).Pelo princípio da causalidade, considerando que o cálculo 

apresentado pela parte EXEQUENTE por ocasião do pedido de execução 

fugiu aos parâmetros ora estabelecidos, dando ensejo a instauração do 

incidente, CONDENO a parte Exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor do r. causídico do Executado, que fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor excedente do cálculo, ficando suspensa a 

exigibilidade por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça (fl.51).Por 

fim, nos termos do artigo 523 do CPC, procedo desde já a intimação da 

parte Executada para no prazo legal efetuar o pagamento do valor 

atualizado da condenação, observando os parâmetros do cálculo na 

presente decisão, sob pena de incidência da multa e dos honorários 

advocatícios previstos no §1º da norma supra citada.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 15 de maio de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 350388 Nr: 20954-83.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFN PÚBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTO BARBOSA - OAB:6199

 Processo - Código nº 350388

Vistos,

Nesta Ação de Execução de Honorários Sucumbenciais, o patrono 

exequente vem aos autos requerer a penhora de crédito do devedor 

existente em mão de terceiros, instruindo o pedido com documento 

probatório necessário.

 Sabe-se que penhora de créditos consiste em modalidade especial de 

penhora, simplesmente porque nela há a participação de um terceiro 

estranho à lide, que tem relação distinta e autônoma com o executado, 

figurando como devedor deste.

A penhora sobre créditos de valores a receber pelo devedor perante 

terceiros se afigura possível, notadamente, quando o credor esgotou 

todos os meios para obtenção do seu crédito, como no caso em análise, 

recaindo sobre direitos certos ou determináveis do devedor, efetivando-se 

mediante a simples intimação do terceiro, que fica obrigado a depositar em 

juízo o valor penhorado – § 2º do art. 856 do CPC.

Ante ao exposto, comprovado a existência de credito a receber pela parte 

executada junto a Assembleia Legislativa do Estado-MT, conforme a nota 

de empenho anexada nos autos (fls. 424), defiro o pedido de penhora 

formulado pelo exequente as folhas 420/421.

Proceda-se a penhora de crédito da parte executada existente junto a 

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, até o limite da dívida 

exequenda, conforme dispõe os artigos 855, e § 2º do artigo 856, ambos 

do CPC.

Expeça-se Mandado de Penhora.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 350388 Nr: 20954-83.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFN PÚBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTO BARBOSA - OAB:6199

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 888303 Nr: 22084-98.2014.811.0041

 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: CLAUDOMIRO GONZAGA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA VERISSIMO 

GONÇALVES - OAB:8270/MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14250- A

 Código – 888303

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 172/177 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 176 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada a fl. 173 conforme 

acordado na avença.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, conforme 

estabelecido na avença.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 15 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 749305 Nr: 1377-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI RODRIGUES DE ASSUNÇÃO, CARLOS 

FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ÁTILA CRISTIANO LIMA DA 

COSTA - OAB:14872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIR AUGUSTO LINO - 

OAB:9137

 Código - 749305

VISTOS,

Inexistindo controversa entre as partes quanto a satisfação da obrigação 

posta sub judice, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Custas remanescentes ao encargo das partes Executadas, nos termos do 

art. 90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 
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formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 314505 Nr: 19262-83.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ultraferro Comécio Importação e Exportação Ferro e 

Aço Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA FERRER LTDA, ESPOLIO DE 

JOSE BATISTA CORREA FERRER, AULICA MARQUES FERRER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARDEN ELVIS FERNANDES 

TORTORELLI - OAB:4313 MT

 Código - 314505

VISTOS,

Inexistindo controversa entre as partes quanto a satisfação da obrigação 

posta sub judice, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 827651 Nr: 33513-96.2013.811.0041

 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: LPK, ALESSANDRA PANIZI SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO VALENTIM ALVAREZ 

- OAB:14463-B, JULIANA NOGUEIRA FERREIRA - OAB:13.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT

 Código – 827651.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 168 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 158/160 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 159 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 168.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1159066 Nr: 35550-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDINO PAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Código – 1159066.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 129 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 122/127 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 126 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 129.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1149538 Nr: 31511-51.2016.811.0041

 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: MARCELO HENRIQUE MENDES DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Código – 1149538.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 144 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 137/142 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 141 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 144.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1236978 Nr: 17203-73.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO RODRIGUES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA , LUIS 

ALEXANDRE BENITES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - OAB:10.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 467536 Nr: 34268-28.2010.811.0041

 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: EDILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A
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 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 509 e seguintes do CPC, 

DECLARO LIQUIDA a condenação do Executado PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, no valor de R$ $ 3.780,00 (três mil e setecentos e 

oitenta reais), para fins de cumprimento da sentença, acrescido de 

correção monetária (INPC) a partir da data do sinistro, qual seja 

20/09/2001 (Súmula 580 STJ), e os juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação (Súmula 426 STJ).Condeno a parte Requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze) por cento do valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.Preclusa a via recursal, 

INTIME-SE a parte Executada, na pessoa de seu advogado para efetuar o 

pagamento da quantia devidamente atualizada, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, sob pena de aplicação de multa e honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento) cada, sobre o valor apurado, nos termos do artigo 

523,§1º do CPC/2015.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 15 

de Maio de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 718437 Nr: 14447-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PROD. CANA DE NOVO 

PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBERTRANS TRANSPORTES RODOVIARIO DE 

CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, manifestar 

acerca do desaquivamento dos autos no prazo legal, sob pena de novo 

arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007949-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVANIA OLIVEIRA CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1007949-25.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA DA 

INICIAL SUBSTITUTIVA do Id.12924034 e documentos, em que foi 

oportunizado a parte Autora adequar a qualificação das partes, 

esclarecer a incongruência na indicação do numero da unidade 

consumidora, fundamentar legal adequado o pedido de tutela provisória, 

bem como esclarecer o parcelamento existente sobre a matrícula 

reclamada firmado antes do ano de 2012. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA 

PARS movida por ELIVANIA OLIVEIRA CARMO em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, buscando a 

concessão de tutela urgência, a fim de: [...] 1- A concessão da Tutela 

Antecipada, conforme o Enunciado 26 da Revista dos Juizados Especiais 

de Mato Grosso ou subsidiariamente fundada no artigo 300 do NCPC e seu 

parágrafo, com a exclusão liminarmente do nome da Requerente do Banco 

de Dados do SERASA EXPERIAN no prazo arbitrado por r. Juízo sob pena 

de multa diária, uma vez que a negativação foi gerada de modo descabido; 

2- Bem como, com fundamento no art. 300 do CPC, inaudita altera pars, de 

tutela provisória, fundamentada em urgência, em caráter liminar, para 

determinar que a promovida promova o religamento do fornecimento de 

energia à Unidade Consumidora (6/328862-8) da Autora, bem como se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia ao local até o final 

deste processo, sendo fixada multa cominatória de R$ 1.000,00 (um mil 

reais) ao dia, em caso de desobediência à determinação deste Juízo; 3- 

Determine o depósito judicial referente a taxa mínima de consumo, a ser 

realizado pela parte autora no prazo de 15 (quinze) dias; [...] (Id.12924034 

pág.28) Consigno que, mesmo sendo oportunizado à parte Autora a se 

manifestar acerca do parcelamento de débito existente sobre a unidade 

consumidora, cuja realização é anterior ao ano de 2012, a Requerente se 

manteve silente. É o necessário. DECIDO. Para o deferimento da tutela 

provisória de urgência exige-se a presença dos requisitos enumerados no 

art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do 

direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, 

ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do 

Código de Processo Civil. No caso dos autos, nesta prematura fase 

processual, não vislumbro probabilidade do direito perseguido pela 

Requerente em caráter provisório, tendo em vista a fragilidade do conjunto 

probatório carreado aos autos que coloca em risco inverso o resultado útil 

do processo. Saliento que, a Requerente alega desconhecer os débitos 

representados pelas faturas Id.12924026 pág.7 (R$3.013,89) e 

Id.12924026 pág.10 (R$597,95), sustentando se tratar de faturamento 

abusivo ocorrido no período em que o imóvel estaria desocupado. Todavia, 

conforme explicado no despacho de emenda do Id.12485458, as 

cobranças não seriam relativas a faturamento inadequado do consumo da 

unidade, mas sim decorrentes de negociação de débito ocorrida antes do 

período em que o imóvel esteve desocupado, o que pode ser observado 

pelo extrato do Id.12924033 pág.2, ou seja, não há que se falar em 

faturamento abusivo. Não obstante a isso, no mesmo extrato juntado, é 

possível verificar que a energia da unidade está “desligada” e não 

“cortada”, o que corrobora para a ausência da probabilidade do direito da 

Autora em receber a tutela provisória. Portanto, havendo indícios de 

renegociação pendente de pagamento registrado na unidade consumidora 

da Requerente, cujo qual foi solicitado o esclarecimento em sede de 

emenda e a Autora nada se manifestou, não que que se falar em 

probabilidade do direito à suspensão dos atos de cobrança realizados 

pela Requerida. Por fim, diante da informação de que o imóvel encontra-se 

desocupado, bem como inexistência de prova da negativa da Ré em religar 

a unidade consumidora com a substituição a titularidade do imóvel através 

da apresentação de contrato de locação pela parte Autora, não identifico 

a presença do perigo de dano caso seja respeitado o exercício do 

contraditório e da ampla defesa. Oportuno pontuar que os pressupostos 

supramencionados para a concessão da tutela de urgência são 

concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a 

pretensão antecipatória. Razão disso, evidenciado a ausência da 

probabilidade do direito e do perigo de dano e ao resultado útil do 

processo, reputo dispensável a análise dos demais (reversibilidade da 

medida). Assim, por entender que não está demonstrada de plano a 

verossimilhança das alegações, mostra-se necessária a dilação 

probatória, aguardando-se a instrução do feito para uma melhor 

averiguação das afirmações declinadas pela Autora, a fim de apurar com 

segurança a responsabilidade da Requerida nos atos ilícitos reclamados 

na exordial, respeitando-se, dessa maneira, o contraditório. Ademais, a 

presente decisão não possui caráter irrevogável e/ou irreversível, de 

sorte que, demonstrado a presença dos requisitos através de pedido 

adequadamente fundamentado e comprovado, é possível que este 

provimento jurisdicional seja revisto a qualquer tempo. ANTE O EXPOSTO, 

por não estarem presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, 

INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA formulado na inicial. CITE-SE 

a parte Requerida para conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) 

dias, consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código 

de Processo Civil, bem como a existência de emenda a inicial. Por 

derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do 

Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, 

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. 

Derradeiro, diante da emenda a inicial substitutiva apresentada pela Autora 

no Id.12924034 ao Id.12924033, com base no artigo 13-A, §3º da 

Resolução nº185/2013 do CNJ, DETERMINO que seja riscada/retirada da 

visibilidade do Id.12459316 ao Id.12459389, certificando-se o ato. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017200-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO NOBERTO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1017200-38.2016.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte 

Requerente ID. 12696128 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida ID. 10176274 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 10176274 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 12696128. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023082-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIA CRISTINE DA SILVA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1023082-78.2016.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte 

Requerente ID. 12463701 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida ID. 12297647/12297667 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 12297667 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 12463701. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006087-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN JOSE SANTOS DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1006087-53.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte 

Requerente ID. 13131917 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida ID. 11727299/11727313 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 11727310 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 13131917. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002525-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1002525-36.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte 

Requerente ID. 12971010 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida ID. 11825243/11825256 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 11825251 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 12971010. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017869-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1017869-57.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte 

Requerente ID. 12872816 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida ID. 12297999 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 12297999 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 12872816. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023333-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR CORREIA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n°.1023333-96.2016.8.11.0041(LP) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado ID. 

13013170/13013171 para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do NCPC. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado ID. 13013168 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada ID. 13073577 conforme 
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acordado na avença. Custas remanescentes ao encargo da parte 

Requerida, conforme estabelecido na avença. Preclusa a via recursal, 

arquive-se os autos, com as providências de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007055-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MORRO DO CHAPEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA OAB - MT0014688A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n° - 1007055-49.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Autora 

propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, dispensada a 

anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Por consequência, fica cancelada a 

designação de audiência de conciliação prevista no art. 334 CPC. 

Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos. Depois de observadas 

as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, inclusive com baixa no 

Cartório Distribuidor. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000965-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FAGUNDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n° - 1000965-25.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente 

apesar de intimada deixou transcorrer in albis o prazo para emendar a 

petição inicial. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 

240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo não será 

extinto em razão do abandono de causa ou contumácia das partes, mas, 

sim, diante do não cumprimento a contento da determinação de emenda a 

exordial (preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015) circunstância que faz incidir o teor do parágrafo único do artigo 

321 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A determinação de intimar a parte 

pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, do CPC - para suprir a falta em 

48 (quarenta e oito) horas aplica-se apenas aos casos previstos nos 

incisos II e III do referido dispositivo, sendo desnecessária na hipótese de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, inserta no inciso I do 

mesmo dispositivo. 2. Recurso especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 

330, I, 321, paragrafo único, todos do CPC/2015, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001419-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n° - 1001419-05.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente 

apesar de intimada deixou transcorrer in albis o prazo para emendar a 

petição inicial. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 

240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo não será 

extinto em razão do abandono de causa ou contumácia das partes, mas, 

sim, diante do não cumprimento a contento da determinação de emenda a 

exordial (preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015) circunstância que faz incidir o teor do parágrafo único do artigo 

321 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A determinação de intimar a parte 

pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, do CPC - para suprir a falta em 

48 (quarenta e oito) horas aplica-se apenas aos casos previstos nos 

incisos II e III do referido dispositivo, sendo desnecessária na hipótese de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, inserta no inciso I do 

mesmo dispositivo. 2. Recurso especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 

330, I, 321, paragrafo único, todos do CPC/2015, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003330-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA CELINA DA GUIA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1003330-86.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerida para, querendo, 

apresentar suas contrarrazões no prazo de 15 dias. Cuiabá-MT, 16 de 

maio de 2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Sede do juízo e 

Informações: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro 

Político Administrativo, Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 

6002.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031391-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEDIANE APARECIDA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031391-54.2017.8.11.0041 AUTOR: MEDIANE 

APARECIDA NUNES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 
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INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013195-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO GHILARDI BORGES (REQUERIDO)

V. B. VENDRAMIN EIRELI - EPP (REQUERIDO)

JUÍZO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013195-02.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JUÍZO DA 

PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE SORRISO MT, MINISTERIO PÚBLICO DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: JUÍZO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, V. B. 

VENDRAMIN EIRELI - EPP, ADRIANO GHILARDI BORGES W Vistos. 

Compulsando os autos, verifica-se que a presente missiva não restou 

adequadamente redistribuída. Assim sendo, diante da Resolução nº 

11/2017/TP, que alterou a competência das Varas Cíveis e Criminais das 

Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, no que se 

refere ao processamento das cartas precatória, DETERMINO a REMESSA 

e REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para uma das Varas 

Especializadas do Meio Ambiente desta Comarca, nos termos dos artigos 

1º e 2º daquela Resolução. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Maio de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012873-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN DO NASCIMENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DA SILVA FIGUEIRA OAB - MT19195/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID RUELIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012873-79.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MIRIAN DO 

NASCIMENTO RODRIGUES REQUERIDO: DAVID RUELIS AT Vistos. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos 

Morais, ajuizada por Mirian do Nascimento Rodrigues, em desfavor de 

David Reulis, todos devidamente qualificados nos autos. Verifica-se, na 

exordial, que a autora almeja a condenação da parte requerida em dano 

moral, em valor a ser arbitrado por este Juízo. Todavia, nos termos do art. 

292, inciso V, do Código de Processo Civil, há a necessidade de indicação 

do valor pretendido a título de dano moral. Assim sendo, INTIME-SE a parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, 

especificando o valor pretendido a título de dano moral, com a 

consequente alteração do valor da causa, conforme dispõe o art. 292, 

incisos V e VI, do Código de Processo Civil. O não cumprimento da 

diligência resultará no indeferimento da petição inicial, em observância ao 

disposto no art. 321, parágrafo único, do supracitado Diploma Processual. 

Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013076-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. T. F. D. S. (REQUERENTE)

T. F. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FALEIROS DA SILVA OAB - MT0012568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013076-41.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LUCAS 

ROSSETO TREVISOL FALEIROS DA SILVA, TIAGO FALEIROS DE 

ANDRADE REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS V Vistos. Compulsando os 

autos, verifico que as procurações não estão em nome dos menores e sim 

no de seus genitores (Id. nº 13205659 e Id. nº 13205690). Dessa forma, 

intime-se os autores para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

petição inicial, apresentando procuração com representação de sua 

genitora, devidamente datada e assinada, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 15 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012581-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIA CRISTINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012581-94.2018.8.11.0041 AUTOR: MARILEIA 

CRISTINA DA SILVA RÉU: VIVO S.A. V Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora não atendeu ao disposto na Resolução nº 

04/2016/TP do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a qual acrescenta o 

artigo 13-A na Resolução n.º 022/2011/TP, para assim dispor: “Art. 13-A. 

Será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização 

dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de 

forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade”. Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, com o fito de promover a classificação e 

organização dos documentos anexados, em conformidade com a 

supracitada resolução, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1017014-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIZ SOUZA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT0013547A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017014-78.2017.8.11.0041 AUTOR: VANIZ SOUZA 

DE ARRUDA RÉU: MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME W Vistos. 

CERTIFIQUE-SE quanto à citação da parte requerida e, após, retornem os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017843-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LEONIDAS OLIVEIRA TAVARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017843-93.2016.8.11.0041 AUTOR: LEONIDAS 

OLIVEIRA TAVARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS W Vistos. Informações do Mandado de Segurança apresentadas 

nesta data. Sobre o assunto, anoto que o entendimento deste Juízo é no 

sentido de que a procuração geral para o foro, mesmo com poderes 

especiais, não supre a exigência do art. 334, § 10, do Código de Processo 

Civil, na medida em que o referido dispositivo legal exige “procuração 

específica” para o ato. Aliás, nesse sentido, são os ensinamentos de 

Tereza Arruda Alvim Wambier, a qual, no livro “Primeiros Comentários ao 

Novo Código de Processo Civil”, pontua que: “não se admite a utilização da 

procuração genérica com poderes para negociar: o documento deverá 

fazer referência expressa ao processo em que poderá ser realizada a 

negociação”.[1] Não obstante, não é o que se verifica no caso dos autos, 

tendo em vista que a procuração acostada à exordial (Id. nº 3252477), 

muito embora outorgue poder para “transigir”, não se trata de procuração 

específica para representação no ato da audiência de conciliação, bem 

como sequer aponta qual a espécie de demanda a ser ajuizada ou o 

número dos autos. Ressalvado o entendimento pessoal deste magistrado, 

ante a imperiosidade de vinculação do juiz ao precedentes do plenário ou 

do órgão especial aos quais estiverem vinculados, ex vi do disposto no 

art. 927, inciso V, do Código de Processo Civil, SUSPENDO a multa 

aplicada até o julgamento de mérito, pelo Colegiado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, do Mandado de Segurança nº 

1000612-11.2018.8.11.0000. No mais, CUMPRA-SE integralmente o 

decisum exarado no Id. nº 11438010. Intime-se. Cuiabá, 16 de Maio de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Primeiros 

comentários ao novo código de processo civil [livro eletrônico]: artigo por 

artigo / coordenação Teresa Arruda Alvim Wambier... [et.al.]. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2016. Outros autores: Maria Lúcia Lins 

Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro, Rogério Licastro Torres de 

Mello.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034323-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMYLLA DIAS DE SOUZA (AUTOR)

I. D. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FABRINNY MEDEIROS OAB - MT5940/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034323-15.2017.8.11.0041 AUTOR: PAMYLLA DIAS 

DE SOUZA, ISADORA DIAS CUSTODIO DOS SANTOS RÉU: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO W Vistos. Em análise 

mais detida do feito, verifiquei que o pedido de desistência foi formulado 

pela para autora antes da apresentação da contestação, razão pela qual a 

sua homologação independe da concordância da parte requerida, nos 

termos do art. 485, § 4º, do Código de Processo Civil. Não obstante, ante a 

presença de infantes no polo ativo da demanda, DETERMINO seja aberta 

vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, no prazo legal. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1034023-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0011670A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS ROBSON ARAUJO DOS SANTOS (RÉU)

SANTOS & FIGUEIREDO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034023-53.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIA LUIZA DE 

SOUZA FIGUEIREDO RÉU: SANTOS & FIGUEIREDO LTDA - ME, RUBENS 

ROBSON ARAUJO DOS SANTOS W Vistos. RECEBO a emenda à petição 

apresentada no Id. nº 12532731. Inicialmente, CITE-SE a parte requerida 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar concordância expressa e 

unânime com a dissolução ou apresentar contestação, nos termos do 

artigo 601 do Código de Processo Civil. Apresentada contestação ou 

decorrido o prazo para tanto, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1016661-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVIAR ROTHER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLY CARVALHO JUNIOR OAB - MT6132/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMEU HONORATO MENDES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIR MIQUELIN OAB - MT0004613A (ADVOGADO)

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016661-38.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: ALVIAR 

ROTHER EMBARGADO: ROMEU HONORATO MENDES W Vistos. Nos 

termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, por 

meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao 

julgamento do feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo 

e, consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013051-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL FARRATH NETO (AUTOR)

MATILDE DOMANOSKI (AUTOR)

ANDRE LUIZ FARRATH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT0010407A (ADVOGADO)

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE CARLOS BRITTO DOS SANTOS (RÉU)

KATIA VIEIRA DOS SANTOS (RÉU)
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Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013051-96.2016.8.11.0041 AUTOR: GENTIL 

FARRATH NETO, MATILDE DOMANOSKI, ANDRE LUIZ FARRATH RÉU: 

JORGE CARLOS BRITTO DOS SANTOS, KATIA VIEIRA DOS SANTOS AT 

Vistos. Considerando que o pedido de desistência formulado no Id nº 

4897298 deixou de mencionar o nome da requerente Aline Coelho Dutra 

Farrath, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe se o pedido de desistência abrange também a supracitada autora 

ou se a ação tramitará apenas com ela no polo ativo. Decorrido o prazo, 

retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1022522-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO NOVAIS LIMA DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO ARRUDA FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022522-39.2016.8.11.0041 AUTOR: FERNANDO 

NOVAIS LIMA DO CARMO RÉU: OSWALDO ARRUDA FILHO AT Vistos. 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o 

número do cadastro de pessoas físicas do requerido, a fim de que seja 

realizada buscas de endereço junto aos sistemas conveniados ao Tribunal 

de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005854-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020695-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTO PEREIRA GAUDENCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021359-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA INEZ LIMBERGER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036457-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR CAMPOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009318-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERONIDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 
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INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035153-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JUNIOR MACHADO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025713-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. A. Q. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

GABRIELA REIS DE QUEIROZ OAB - 059.920.181-90 (REPRESENTANTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029533-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEMERSON CANDIDO DORCELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028861-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

APARECIDA MORAIS DA SILVA OAB - 011.791.111-92 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027727-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000121-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO TEIXEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 
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INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022794-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO PAES DE SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022794-33.2016.8.11.0041 AUTOR: RICARDO PAES 

DE SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L 

Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por ocasião da 

audiência de conciliação, assim como que, no Termo de Sessão de 

Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus respectivos patronos 

tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, INTIMEM-SE as partes, via DJE, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o laudo pericial, 

nos termos do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá, 15 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013265-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS CARDOSO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REICYLA BRUNA OLIVEIRA OAB - MT20623/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013265-19.2018.8.11.0041 AUTOR: JOSE RUBENS 

CARDOSO JUNIOR RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS M Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora a 

petição inicial tenha sido endereçada ao Juízo competente (Vara da 

Fazenda Pública), a demanda foi equivocadamente distribuída ao Juízo 

desta 8ª Vara Cível. Assim sendo, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos 

presentes autos a uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006230-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA EVA DE SALES ALMEIDA (REQUERENTE)

BENEDITA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

EDIOGO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

CANDIDO FIRMINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JOSE DO ROSARIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LENIR ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LIDIO ESTEVAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

TEREZA LUCIANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTERO PAES DE BARROS NETO (REQUERIDO)

CRISTIANE MARIA MESQUITA PAES DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006230-08.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE DO 

ROSARIO DE ALMEIDA, TEREZA LUCIANA DE ALMEIDA, CANDIDO 

FIRMINO DE ALMEIDA, LENIR ALVES DE ALMEIDA, LIDIO ESTEVAO DE 

ALMEIDA, BENEDITA DE ALMEIDA SILVA, EDIOGO NUNES DA SILVA, 

NOEMIA EVA DE SALES ALMEIDA REQUERIDO: ANTERO PAES DE 

BARROS NETO, CRISTIANE MARIA MESQUITA PAES DE BARROS W 

Vistos. Ab initio, anoto que as informações solicitadas no recurso de 

Agravo de Instrumento interposto (Id. nº 13227622) foram prestadas nesta 

data. Nos termos do disposto no art. 1.018, § 1º, do Código de Processo 

Civil, MATENHO a decisão agravada por seus próprios fundamentos. No 

mais, aguarde-se a audiência de conciliação designada. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022804-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022804-77.2016.8.11.0041 AUTOR: SILVIO DE LIMA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L Vistos. 

Indefiro o pedido de desistência da ação formulada pela parte Requerente, 

ante a não concordância da parte Requerida. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora não foi intimada pessoalmente da data 

agendada para perícia. Em razão disso, determino seja a parte autora 

intimada, por intermédio de seu procurador, a fim de que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe o seu endereço, com vistas à realização da prova 

pericial, anotando-se que a omissão ensejará na preclusão da faculdade 

de produzir a prova. Informado o novo endereço, intime-se o perito, para 

agendar nova data para realização da perícia, com antecedência mínima 

de 60 (sessenta) dias, procedendo-se à intimação da parte autora da data 

agendada por carta. Por fim, na hipótese do procurador da parte autora 

informar que não possui o seu endereço ou deixar transcorrer in albis o 

prazo para manifestação, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 15 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022914-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022914-76.2016.8.11.0041 REQUERENTE: DANIEL 

PEREIRA DA CRUZ REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos. Consta no Id. nº 10630312, pedido formulado 

pelo expert nomeado para majoração de seus honorários periciais. Pois 

bem. Nos termos da Resolução n.º 232/2016 do Conselho Nacional de 

Justiça – CNJ, os honorários periciais foram fixados em R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais). Entretanto, o §4º do artigo 2º da Resolução 

autoriza a majoração dos valores constantes na tabela em até 05 (cinco) 

vezes, desde que de forma fundamentada. Nesse ponto, depreende-se 

dos autos que a perícia a ser realizada nos presentes autos visa 

esclarecer qual o grau e tipo da lesão que resultou do acidente de trânsito 

que a parte autora foi vítima, a fim de delimitar as sequelas apresentadas. 

Nestes termos, em virtude da complexidade do trabalho técnico a ser 

desenvolvido pelo expert, considerando o lapso temporal entre a data do 

fato e a data de realização da perícia, mostra-se plausível a majoração do 

valor de a verba honorária. De fato, a verba honorária deve remunerar os 

serviços do perito, proporcionalmente, aos esforços que serão por ele 

despendidos, considerando para tanto o grau de complexidade e a 
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natureza do trabalho, o tempo necessário para sua realização, e as 

peculiaridades de cada caso, atendendo ao princípio da razoabilidade. 

Assim sendo, DEFIRO o pedido constante no Id. nº 10630312, o que faço 

para majorar o valor dos honorários periciais em R$ 1.000,00 (um mil 

reais). INTIME-SE o perito nomeado para agendar data para a perícia, com 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Em seguida, INTIME-SE a parte 

requerida para depositar o valor dos honorários periciais, ou, caso já 

tenha depositado o valor anteriormente fixado, a quantia equivalente à 

diferença. Apresentado o laudo, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo 

comum de quinze dias, se manifestem sobre o resulta-do, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos. Com as providências e após o cumprimento de todos 

os atos ordinatórios, retornem os autos conclusos para eventual 

julgamento da ação. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 15 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009521-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZIRLEY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009521-50.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ZIRLEY 

ALVES DA SILVA REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A, ALLCARE 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA AT Vistos. 

Considerando que a citação da ré Allcare Administradora de Benefícios 

S/A não respeitou o prazo de 20 (vinte) dias, disposto no art. 334 do CPC 

(Id nº 11779287) REDESIGNE-SE a audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação. INTIMEM-SE as partes da 

data designada para a audiência de conciliação, com as advertências do 

artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo 

a parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). Sem prejuízo, 

intime-se a parte autora param querendo, impugnar as contestações 

presentes nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, 10 

de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012553-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIMIRO SOARES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006944-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO CUNHA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO OAB - MT15917/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006944-65.2018.8.11.0041 AUTOR: JOAO PEDRO 

CUNHA MENDES RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO W Vistos. Em consulta ao andamento processual do Agravo de 

Instrumento interposto, verifiquei que o recurso restou conhecido, mas 

não provido, razão pela qual determino o prosseguimento do feito. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE, por meio de publicação na imprensa oficial, as partes da 

data designada para a audiência de conciliação, com as advertências do 

artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1023742-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER DAMIAO BARBOSA LIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SANTOS LIRA OAB - MT0013026A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ZENAIDE GALEAZZI COMARU (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023742-38.2017.8.11.0041 AUTOR: WALTER 

DAMIAO BARBOSA LIRA RÉU: ANA ZENAIDE GALEAZZI COMARU W 

Vistos. Ante o teor da certidão constante no movimento Id. nº 12200393, 

DEFIRO o pedido contido na petição de Id. nº 12285994, pelo que 

determino que REDESIGNE-SE a audiência de conciliação, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação. CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026577-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANNA TAVARES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELBERT MAURO FERREIRA OAB - MT0013334A-A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA RIBEIRO COELHO GOES (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1026577-96.2017.8.11.0041 AUTOR: POLLYANNA TAVARES 

DOS SANTOS RÉU: PRISCILA RIBEIRO COELHO GOES W Vistos. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte 

autora ter informado seu desinteresse na composição consensual e 

havendo, também, manifestação de desinteresse da parte requerida, 

desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência 

(art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e 

aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024479-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FERNANDES BEATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA ADOLFO ORGEDA OAB - MT20909/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA (RÉU)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (RÉU)

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024479-41.2017.8.11.0041 AUTOR: VALDIR 

FERNANDES BEATO RÉU: MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA, 

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., VIA VAREJO S/A AT Vistos. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. nº 9946510, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

10 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023676-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CORREA SANT ANNA OAB - MG91351 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARGEMIRO PINTO DE ALBUQUERQUE (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023676-92.2016.8.11.0041 AUTOR: AGV BRASIL 

ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR RÉU: ARGEMIRO PINTO DE 

ALBUQUERQUE AT Vistos. Tendo em vista que a parte requerida não foi 

devidamente citada (Id nº 4969264), REDESIGNE-SE a audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo ambas as partes serem intimadas na pessoa de 

seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c 

art. 270, ambos do CPC CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. Considerando a informação de novo endereço, proceda 

à citação no endereço informado no Id nº 5867206. Cumpra-se. Cuiabá, 10 

de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020936-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO MACHADO DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (RÉU)

LUCIANO ANTUNES BARROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020936-30.2017.8.11.0041 AUTOR: ALUIZIO 

MACHADO DE SOUZA RÉU: LUCIANO ANTUNES BARROS, MOVIDA 

LOCACAO DE VEICULOS S.A. AT Vistos. Considerando que a citação do 

requerido Luciano Antunes Barros não respeitou o prazo de 20 (vinte) 

dias, disposto no art. 334 do CPC (Id nº 11779287) REDESIGNE-SE a 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). Sem prejuízo, intime-se a parte autora param querendo, 

impugnar a contestação da ré Movida Locação de Veículos S.A presente 

no Id nº 9934626, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de 

Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006983-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMIR MOURA DO NASCIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006983-96.2017.8.11.0041 

AUTOR: AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RÉU: EDEMIR 

MOURA DO NASCIMENTO VISTOS EM CORREIÇÃO Ante o teor da certidão 

do ID 9474931, informando que não foi possível citar o réu em tempo hábil, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 12 de setembro de 2017, 

às 09h. Cite-se a parte ré, observando-se os prazos e demais 
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advertências do art. 334. Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006521-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI OAB - MT0011350A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

LEANDRO PAULO TAFFAREL - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006521-42.2017.8.11.0041 REQUERENTE: TRANSETE 

TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP REQUERIDO: LEANDRO PAULO 

TAFFAREL - ME, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS AT 

Vistos. Considerando que a parte requerida não foi citada a tempo da 

audiência de conciliação, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 334, § 

8º, do Código de Processo Civil. REDESIGNE-SE a audiência de conciliação 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344, ambos do Código de Processo Civil. Defiro, o pedido constante no Id 

nº 10438113, o que faço para determinar a expedição de novo mandado 

de citação, no respectivo endereço informado. INTIMEM-SE as partes da 

data designada para a audiência de conciliação, com as advertências do 

artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo 

a parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 10 

de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000312-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONTACT PRIME COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI OAB - MT0017510A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Y. TIMOTHEO BARANHUK - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1000312-23.2018.8.11.0041 AUTOR: CONTACT PRIME 

COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA - EPP RÉU: Y. TIMOTHEO 

BARANHUK - ME W Vistos. RECEBO a emenda à petição inicial 

apresentada no Id. nº 1237208. Ante o disposto no artigo 334 do Código 

de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012701-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANI CAROLINE PEREIRA BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1012716-09.2018.8.11.0041 AUTOR: LUCIANA DUARTE DE 

AMORIM RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012716-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DUARTE DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1012716-09.2018.8.11.0041 AUTOR: LUCIANA DUARTE DE 

AMORIM RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 
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DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012459-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012628-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAINA CARDOSO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012470-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI DE MATTOS CALHAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012928-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 
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DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012507-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS ROSA POSSARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012885-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENAIRCE MARIA DOS SANTOS CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO)

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012871-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONAIL DE MATOS CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013025-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012963-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010560-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENTINO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010560-82.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

JOVENTINO DOS ANJOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no id. 10962850, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 29 de agosto 

de 2018, às 11h45min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 09. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Maio 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008491-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEONES ROSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMO a parte requerida acerca do trânsito em julgado da sentença (CPC, 

art. 331, §3º).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1061800 Nr: 51786-55.2015.811.0041

 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: LUIS HENRIQUE PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO LOURENÇO SANCHES 

- OAB:11.333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 89, ficando autorizada a extração dos documentos 

que instruem a inicial.

A entrega dos documentos deve ser precedida da substituição por cópias.

Intime-se.

Realizado o procedimento, retornem os autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 947684 Nr: 58958-82.2014.811.0041

 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: DOMINGOS BENEDITO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MAIZA KESSLER DOS 

SANTOS - OAB:18.288, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 
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OAB/MT, FLÁVIA SILVA RIBEIRO - OAB:13240-B, GISELA ALVES 

CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT, THALISSON GAYVA MORAES - 

OAB:18846

 Vistos,

HOMOLOGO o valor da proposta de honorários periciais [fls.102/104], 

fixando a quantia no montante apresentado pelo perito e determinando que 

50% (cinquenta por cento) do valor seja liberado em favor deste no início 

e os outros 50% (cinquenta por cento) ao final dos trabalhos.

INTIME-SE a requerida para que providencie o depósito judicial do montante 

no prazo de 10 (dez) dias.

Efetivado o depósito, EXPEÇA-SE o competente alvará eletrônico para 

liberação dos valores iniciais e COMUNIQUE-SE o perito para que indique 

data e horário para o início dos trabalhos, procedendo-se com a intimação 

das partes com pelo menos 05 dias de antecedência, nos termos do art. 

474 do Código de Processo Civil.

O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados a partir da data em que o perito for comunicado para dar 

início aos trabalhos.

 Apresentado o laudo, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resultado, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos.

Com as providências e após o cumprimento de todos os atos ordinatórios, 

retornem os autos conclusos para eventual julgamento da ação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 466150 Nr: 33475-89.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTEGRAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:3662, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILLA DE MOURA 

BOURET - OAB:8.476/MT, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - 

OAB:OAB/BA 16.780, MYRIANE SILVESTRE DOS SANTOS - 

OAB:12970/MS, VINICIUS MAURÍCIO ALMEIDA - OAB:10.445/MT

 Vistos.

Atendendo o disposto no § 2º do art. 1.023 do Código de Processo Civil, 

intime-se o embargado TIM CELULAR S/A para apresentar contrarrazões 

aos embargos de declaração interpostos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 825251 Nr: 31263-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO PEREIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte autora pessoalmente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, impulsione o feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1071658 Nr: 56147-18.2015.811.0041

 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: MARIA AUXILIADORA CORREA DA COSTA DUARTE, 

ROGERIO SEBASTIÃO CORREA DA COSTA, SEBASTIÃO BENEDITO 

CORREA DA COSTA, RODOLFO CÉSAR CORRÊA DA COSTA, TEREZA 

CRISTINA CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR ARANTES SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOMINGUES DE GODOI 

NETO - OAB:160365 OAB/RJ, TAIS GONÇALVES MELADO OLIVEIRA - 

OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15380, MARCO ANTONIO LORGA - OAB:13536, WILLIAN 

CARDOSO DE ANDRADE - OAB:13008/MT

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 785501 Nr: 39357-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBANIR CARVALHO, ALDO FERNANDES 

GUIMARAES, IVALDO CAETANO MONTEIRO, THEREZINHA FLORES BINI, 

MARIA APARECIDA RODRIGUES, JOSE CARLOS DE CARVALHO, NEUZA 

ORMOND RIBEIRO, SILVIO DE ARAÚJO, VALDIR PATZLAFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANCA ARAUJO - 

OAB:12621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ana paula villela nano - OAB:, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Nesta data, intima-se a parte autora para requerer o que de direito for, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1192429 Nr: 2196-41.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITE SOARES VIRGÍNIO DAHBOUR, 

MUHAMAD OMAR DAHBOUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROZANA ALVES ATHAIDE 

GAMARRA DA SILVA - OAB:11.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROZANA ALVES ATHAIDE 

GAMARRA DA SILVA - OAB:11.382/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).ROZANA ALVES ATHAIDE GAMARRA DA 

SILVA , OAB/MT nº 11382/MT , para que devolva estes autos no prazo de 

03 (três) dias, nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda 

do direito de vistas fora do cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1045196 Nr: 43994-50.2015.811.0041

 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: ANTONIO CARLOS BARBOSA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 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, MARCOS VINÍCIUS BUCCA BOLIGON - 

OAB:12.099-B

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª) MARLOS RAPHAEL CAMARGO SILVA. , 

OAB/MT nº 23105/O , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) 

dias, nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito 

de vistas fora do cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à OAB para providências disciplinares.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 790902 Nr: 44963-70.2012.811.0041

 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: GENDOC SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS S/A LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 

CIEE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BARROS FERREIRA JUNIOR 

- OAB:7002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDES RAI NOVACK - 

OAB:8571/MT, MARIA NILCE MOTA - OAB:136663/SP

 Nos termos do art. 435 da CNGC, certifique-se que o advogado João 

Barros Ferreira Junior - OAB/MT nº 7002, perdeu o direito de vista dos 

autos fora da secretaria, ficando-lhe vedada carga.

OFICIE-SE à subseção da OAB local comunicando que o mencionado 

advogado, embora devidamente intimado, devolveu os autos fora do prazo 

legal determinado, para o fim de instauração de procedimento disciplinar e 

imposição de multa. Instrua o ofício com cópias das certidões e intimações 

acerca da não devolução dos autos no prazo.

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que entendem necessárias e justifiquem o que pretendem com 

elas comprovar.

 Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos conclusos.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 705997 Nr: 310-17.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECARRERA LOGÍSTICA E TRANSPORTE 

LTDA, RENATO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MS 11.866

 Nos termos do art. 344, do CPC, DECRETO A REVELIA da requerida 

Decarrera Log[istica e Transporte LTDA. Porém, deixo de presumir 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, em razão da 

pluralidade de réus, tendo um apresentado contestação (art. 345, I).

Aguarde-se para julgamento em conjunto com a ação principal em apenso 

- Código 711434.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 772336 Nr: 25442-42.2012.811.0041

 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: MODA NO ATACADO CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAUJO - OAB:9098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos, De rigor, o não acolhimento dos presentes embargos de 

declaração é medida que deve se impor. O art. 1.022 do Código de 

Processo Civil prevê que: “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.” Conforme se extrai do decisum verberado, não há qualquer das 

hipóteses condicionadoras previstas no art. 1.022, do CPC, já que o 

fundamento utilizado pelo d. Magistrado expressou o seu entendimento no 

sentido de que houve perda do objeto em razão da homologação do 

acordo nos autos principais, pelo que não se mostra obscuro, 

contraditório, omisso e nem mesmo apresenta erro material. De outro 

norte, anoto que a fundamentação dos embargos declaratórios sustentada 

pela parte embargante exige nova apreciação do mérito, o que se mostra 

vedado em sede do estreito e limitado recurso interposto. Com efeito, no 

caso dos autos, verifico que não assiste razão à embargante, isto porque 

não há omissão na sentença em análise, pretendendo, na verdade, com a 

interposição deste recurso, rediscutir a lide, consoante se extrai da leitura 

de suas razões recursais, finalidade esta inviável em sede de embargos 

de declaração. Nesse sentido, colhe-se algumas ementas das 

jurisprudências da Egrégia Corte Mato-grossense demonstrando o 

uníssono entendimento sobre o tema: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o 

artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios são 

cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição ou obscuridade na 

decisão prolatada. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como 

forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando esta foi 

devidamente debatida no acórdão embargado. (Embargos de Declaração 

nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 736229 Nr: 32636-30.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIL COSTA SABINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO GAZETA DE COMUNICAÇÕES, 

ESPOLIO DE WALTER RABELLO MACHADO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT, MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - 

OAB:5930/MT, MARIANA CORREA DA COSTA DE LACERDA SOUZA - 

OAB:13031/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937, ROBERTO 

MINORU OSSOTANI - OAB:15.390/O

 Vistos, De rigor, o não acolhimento dos presentes embargos de 

declaração é medida que deve se impor. O art. 1.022 do Código de 

Processo Civil prevê que: “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.” Conforme se extrai do decisum verberado, não há qualquer das 

hipóteses condicionadoras previstas no art. 1.022, do CPC, já que o 

fundamento utilizado pelo d. Magistrado expressou o seu entendimento no 

sentido de que houve perda do objeto em razão da homologação do 

acordo nos autos principais, pelo que não se mostra obscuro, 

contraditório, omisso e nem mesmo apresenta erro material. De outro 

norte, anoto que a fundamentação dos embargos declaratórios sustentada 

pela parte embargante exige nova apreciação do mérito, o que se mostra 

vedado em sede do estreito e limitado recurso interposto. Com efeito, no 

caso dos autos, verifico que não assiste razão à embargante, isto porque 

não há omissão na sentença em análise, pretendendo, na verdade, com a 

interposição deste recurso, rediscutir a lide, consoante se extrai da leitura 

de suas razões recursais, finalidade esta inviável em sede de embargos 

de declaração. Nesse sentido, colhe-se algumas ementas das 

jurisprudências da Egrégia Corte Mato-grossense demonstrando o 

uníssono entendimento sobre o tema:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 891480 Nr: 24196-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->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: TELEFONICA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

GUIMARÃES PESSOA - OAB:80.572/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Os Honorários periciais foram arbitrados em R$ 8.980,00 (oito mil, 

novecentos e oitenta reais) - fls. 349/351.
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Compulsando os autos, hei por bem acolher a impugnação apresentada 

pela parte autora, pois não se vislumbra que os trabalhos a serem 

realizados demandem excessivas horas de estudos e de elaboração do 

laudo, nem se trata de atividade dotada de alta complexidade.

Apesar do laborioso trabalho do perito nomeado, entendo que o valor 

indicado mostra-se excessivo no caso em tela, pelo que, atento aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzo os honorários para 

R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Considerando que a perícia foi requerida por ambas as partes, o 

pagamento dos honorários deve ser rateado igualmente, nos termos do 

art. 95 do CPC, cabendo a cada parte o depósito de metade do valor.

Após efetuado o depósito, INTIME-SE o perito para dizer se ainda aceita o 

encargo e, em caso positivo, dar início aos trabalhos em 10 (dez) dias, 

seguindo-se conforme despacho de fls. 337.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1261331 Nr: 24830-31.2017.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->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: JUIZO DE DIREITO DA OITAVA VARA CÍVEL, CENTRAIS 

ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI DE ABREU ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ DO 

NASCIMENTO DA SILVA - OAB:18211, VICTOR HUGO SENHORINI DE 

AQUINO - OAB:12.546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOCK CAVALCANTI DA 

SILVA - OAB:6.091/MT

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 370849 Nr: 7339-89.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO DIA DIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 769973 Nr: 22972-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUHAMAD OMAR DAHBOUR, EDITE SOARES VIRGÍNIO 

DAHBOUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287/MT, MARINA IGNOTTI FAIAD - 

OAB:OAB/MT 16.735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROZANA ALVES ATHAIDE 

GAMARRA DA SILVA - OAB:11.382/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).ROZANA ALVES ATHAIDE GAMARRA DA 

SILVA , OAB/MT nº 11382/MT , para que devolva estes autos no prazo de 

03 (três) dias, nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda 

do direito de vistas fora do cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 345949 Nr: 16084-92.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA B. PERES SALVADOR 

- OAB:10.279/MT, EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 932180 Nr: 50492-02.2014.811.0041

 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: MYSAEL DA COSTA CUNHA

 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

 Nesta data, intimo a parte requerida para manifestar acerca do pagamento 

do saldo remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1173700 Nr: 41625-49.2016.811.0041

 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: ELDES CASTRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar se concorda com o valor 

do pagamento da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 832261 Nr: 37858-08.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

 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: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571-B, NELSON FEITOSA - OAB:3839, NELSON 

FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões da apelação , no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1092365 Nr: 7231-16.2016.811.0041

 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 DA SILVA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do pagamento 

voluntario da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques
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 Cod. Proc.: 82090 Nr: 1837-34.1993.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINEZ E DEL'BARCO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR ROBERTO BARBOSA DA SILVA, 

NEIVA MARLI KLUG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA MARQUES PEREIRA 

MALHEIROS - OAB:7351/MT, GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - 

OAB:15134/MT, RENATO CESAR VIANNA GOMES - OAB:2713-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER 

- OAB:2658/MT, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - 

OAB:5461-B

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca da precatória 

devolvida sem o cumprimento, no prazo de 05 ( cinco ) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 30182 Nr: 13134-57.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO SIMÕES FREIRE, NOEMI CIPRIANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE PADUA ALMEIDA FILHO, LIANE 

MARISA FOCKINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR UGO SOUSA - 

OAB:9611-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Biolchi - OAB:3.536/MT, 

VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - OAB:6953

 Vistos.Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro lugar na 

ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada LIANE MARIA 

FOCKINK, portadora do CPF nº 469.236.910-87, sobre o valor total de R$ 

155.180,94 (cento e cinquenta e cinco mil reais e cento e oitenta reais e 

noventa e quatro centavos) e do executado ANTÔNIO DE PÁDUA 

ALMEIDA FILHO, portador do CPF nº 295.185.390-49, sobre o valor total 

de R$ 155.180,94 (cento e cinquenta e cinco mil reais e cento e oitenta 

reais e noventa e quatro centavos).Registro que a providência será 

cumprida de acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil, 

observando-se, para tanto, a última atualização do débito apresentada 

pela parte credora, sem prévia ciência do ato à parte executada.Conforme 

determina o artigo art. 512, § 2º, da CNGC - Foro Judicial, MANTENHA-SE o 

feito concluso em gabinete para a efetivação da constrição acima deferida 

através do Sistema Bacenjud.Tornando exitosa a penhora de valores, 

OFICIE-SE ao departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de 

Justiça informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestarem, devendo a parte executada que não possuir 

procurador constituído nos autos ser intimada por carta com aviso de 

recebimento, ex vi do disposto no art. 513, § 2º, inciso II, do Código de 

Processo Civil.Anote-se que, no prazo supra, deverá a parte executada 

comprovar, se for o caso, que o numerário bloqueado é impenhorável e/ou 

que há excesso da penhora (art. 854, § 3º, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil).Havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE a 

parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 (cinco) dias, 

de acordo com os artigos 9º e 10 do Código de Processo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 17220 Nr: 6380-55.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA RABELO DE ALMEIDA, JOSÉ LUIS DE JESUS, 

L.R.S., L.M.R.S, G.R.S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO MATHEUS CUIABÁ AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA CALIX MORENO - 

OAB:7793, JEAN MARTINS PEREIRA - OAB:8.277/MT, JOSE MORENO 

SANCHES JUNIOR - OAB:3234/MT, SILVANA DA SILVA TOLEDO - 

OAB:11.495, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 43183 Nr: 12217-38.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR GOMES DE CARVALHO, MANOEL E. 

SANTOS FONSECA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:8180/MT, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAROUK NAUFAL - 

OAB:2371/MT

 Nesta data, intima-se a parte autora para requerer o que de direito for, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 827760 Nr: 33621-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR SEVERINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO GONÇALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - 

OAB:6.727/MT, FRANCO BONATELLI - OAB:10.224/MT, JULINIL 

GONÇALVES ARINI - OAB:1.136/MT

 Vistos.

Considerando que, após requerida a deflagração da fase de cumprimento 

de sentença (fl. 208), a parte executada não foi devidamente intimada 

para proporcionar cumprimento à obrigação, deixo de determinar, por ora, 

o bloqueio de valores via Sistema BACENJUD.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Se, por outro lado, a parte exequente tiver requerido o cumprimento de 

sentença após escoado o prazo de 01 (um) ano do trânsito em julgado do 

título executivo judicial, proceda-se a INTIMAÇÃO pessoal na pessoa do 

devedor, por carta, nos termos do que dispõe o artigo 513, § 4º, do Código 

de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de Maio de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1051757 Nr: 47304-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO FANTI PEREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 
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CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida para manifestar acerca do pagamento 

do saldo remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 912008 Nr: 38203-37.2014.811.0041

 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: KARLA FERNANDA AGUILEIRA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar se concorda com o valor 

do pagamento da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 944557 Nr: 57182-47.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WTP, PASCOALA COSTA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar se concorda com o valor 

do pagamento da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1144853 Nr: 29541-16.2016.811.0041

 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: EDINA APARECIDA DOS REIS DE OLIVEIRA

 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 CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi designada perícia para 

o dia 16/07/2018 a partir das 8:30 horas, por ordem de chegada, no 

consultório do Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, situado na Rua 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 

sejam úteis ao laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1165107 Nr: 37975-91.2016.811.0041

 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: DENOIR GOMES DE ARRUDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar se concorda com o valor 

do pagamento da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1155571 Nr: 34140-95.2016.811.0041

 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: VALDECIR DE FRANÇA

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi designada perícia para 

o dia 16/07/2018 a partir das 8:30 horas, por ordem de chegada, no 

consultório do Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, situado na Rua 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 

sejam úteis ao laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 954523 Nr: 2337-31.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU DREYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar se concorda com o valor 

do pagamento da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 9718 Nr: 4812-82.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO - DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVERSÕES VATICANO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, PRISCILA BASTOS TOMAZ - OAB:8.659/MT, WILSON 

ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROOSELENY ANDRADE 

CUEBAS - OAB:5.211/MT

 Sentença.

Trata-se de Ação de Execução de Títulos Extrajudiciais proposta por 

Atacadão Distribuição Comércio e Indústria LTDA em desfavor de 

Diversões Vaticano LTDA.

A parte autora foi devidamente intimada, na pessoa de seu advogado, bem 

como pessoalmente para impulsionar o feito, porém deixou transcorrer o 

prazo (fls. 194, 197, 205, 208, 211).

É o breve relato.

 DECIDO.

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que a requerente 

abandonou o feito.

Como se sabe, quem propõe qualquer demanda no Poder Judiciário deve 

atuar com diligência e sempre norteado pelo compromisso de zelar pela 

rápida solução do litígio (artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal), 

regra esta que não foi observada pela parte interessada.

Demais disso, insta frisar que, nessas hipóteses, o Código de Processo 

Civil preconiza que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
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(...)

§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Diante do exposto, por não ter a autora promovido os atos e as diligências 

que lhe incumbia, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Deixo de fixar honorários advocatícios porque o abandono ocorreu antes 

do ingresso do advogado da parte requerida nos autos.

Se houver custas pendentes, são devidas pelo autor desistente, nos 

termos do art. 90, do Código de Processo Civil.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1100899 Nr: 10916-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIO COXIPÓ, GILBERTO DE 

FATIMA BRANDAO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFICAZ ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15.914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, impugnar a 

contestação.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1159003 Nr: 35509-27.2016.811.0041

 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: ANDRE OVELAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO L. SANCHES - 

OAB:11.333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:17.314/CE, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:21.150A

 Vistos.

Trata-se de Ação de Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo 

c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Materiais e Morais 

ajuizada por André Ovelar em desfavor de Aymore Crédito Financiamento 

e Investimento S/A.

A partir da detida análise dos autos, verifica-se que a parte autora 

pretende a revisão de cláusulas contratuais firmadas com instituição 

financeira.

 Ocorre que a competência para processar e julgar demandas que 

envolvem matéria referente a financiamento é da Vara Especializada de 

Direito Bancário, conforme dispõe o art. 1º, I, §1º, do Provimento nº 

004/2008, do Conselho da Magistratura.

Destarte, a matéria discutida nos autos é eminentemente bancária.

À propósito, colaciono o seguinte julgado, in verbis :

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – BUSCA E APREENSÃO - 

CESSÃO DE CRÉDITO – RETIRADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO 

POLO – MANUTENÇÃO DO CONTEÚDO FINANCEIRO DA AÇÃO – 

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO PROCEDENTE.“É cediço que a competência da Vara 

Especializada em Direito Bancário não é definida pela presença do 

banco/instituição financeira em um dos polos da demanda, mas sim, é 

definida pela natureza bancária da matéria debatida.” Precedente desta 

Câmara.”(TJMT, CC 68184/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 04/08/2016, Publicado no DJE 12/08/2016).

Assim sendo, considerando a matéria discutida nos autos, DECLINO da 

competência para processamento e julgamento desta demanda, o que 

faço com fulcro no art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a uma 

das Varas Especializadas em Direito Bancário desta Comarca.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de Maio de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1142527 Nr: 28525-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. R GUINCHOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS DE SOUZA & CIA, INDI 

BRASIL MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE CJESUS - 

OAB:9.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por não ter a autora promovido os atos e as diligências 

que lhe incumbia, JULGO EXTINTA o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte requerente ao pagamento das custas processual, contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, suspendo 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.Sem condenação em honorários advocatícios, eis que não 

apresentada contestação pela parte requerida.Registrada nesta data no 

sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em 

julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 884519 Nr: 19531-78.2014.811.0041

 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: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOLDEN PARK, HUMBERTO 

DE OLIVEIRA E CELESTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANILSON CARLOS LOPES, VANUZA PRADO 

DA SILVA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Promova-se a substituição do polo passivo de modo a excluir os nomes 

de Janilson Carlos Lopes e Vanuza Prado da Silva Lopes, incluindo os 

nomes de Omar Ahmad Karfan e Mohamade Ahmad Karfan, como 

informado às fls. 94/95.

Feita a alteração, citem-se os requeridos Omar Ahmad e Mohamade 

Ahmad no endereço informado às fls. 95, para apresentarem contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõe o art. 344, do Código de Processo Civil.

Deixo, por ora, de designar a audiência de conciliação, que poderá ser 

designada a qualquer momento caso a parte requerida seja encontrada e 

manifeste interesse.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1021011 Nr: 32424-67.2015.811.0041

 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: TYDESC, CLAUDINEIA COSTA DO ESPIRITO SANTO, 

MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS DE JESUS 

COSTA - OAB: 9.437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, observa-se que a presente demanda foi proposta 

com o fim exclusivo de compelir a requerida à obrigação de fazer 

consistente em fornecer o equipamento denominado "Pediguard" - que foi 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 133 de 558



indicado para uso na cirurgia de coluna a que a autora seria submetida.

 A tutela antecipada foi deferida às fls. 29, em 8.07.2015.

Intimada do deferimento da medida, a requerida se manifestou aduzindo 

que após dar início aos procedimentos de aquisição do equipamento 

“pediguard”, foi informada que a cirurgia foi realizada em 15.07.2015 e, 

referido equipamento foi adquirido diretamente pelo médico responsável 

(fls. 53/54).

Requereu que a autora apresentasse nota fiscal da aquisição para fazer o 

depósito judicial.

A autora, ao impugnar a contestação, confirmou a realização da cirurgia 

que disse ter sido concretizada com sucesso (fls. 152/159).

A requerida pugnou pela produção de prova oral – depoimento pessoal da 

autora, documental e pericial; e a autora, pela exibição de documento, 

prova testemunhal e depoimento pessoal do representante da requerida 

(fls. 161/162)

É a síntese.

 Do quadro dos autos, há aparente perda do objeto da ação, pois a 

obrigação de fazer pleiteada em sede liminar, bem assim como o único 

pedido principal de mérito, só se justificava em razão do procedimento 

cirúrgico recomendado pelo médico, situação esta já concretizada.

Assim, com fundamento no art. 10, do CPC, para evitar decisão surpresa, 

intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, 

sobre a possível perda de objeto da ação.

No mesmo prazo, deve a parte autora esclarecer de que forma se deu a 

aquisição do equipamento utilizado na cirurgia e se os custos foram 

cobertos pela requerida.

Decorrido o prazo das deliberações supra, com ou sem manifestação, 

voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1153219 Nr: 33159-66.2016.811.0041

 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: SAW TRANSPORTES LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA MARIA BRESSANIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549, DENISE ALVES DA CUNHA - 

OAB:10.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 98.

 Porém, considerando que já decorreu o prazo de 60 dias da suspensão 

pugnada, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar sobre o endereço da requerida.

Informado o endereço, cite-se com as advertências de praxe.

Deixo, por ora, de redesignar audiência de conciliação, vez que ainda não 

há certeza da localização da requerida, porém, tal ato poderá ser deferido 

a qualquer momento caso a requerida seja citada e manifeste interesse.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 911028 Nr: 37489-77.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALBINO SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Remeta-se o feito à Central de Arrecadação para as anotações e baixas 

concernentes ao recohlimento das custas informado às fls. 123/128.

Após, retorne ao arquivo.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1105704 Nr: 12835-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERAGE COMUNICAÇÃO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MACINI - OAB:OAB/MT 2.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, determino, desde já, a suspensão 

sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 373890 Nr: 10199-63.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDERGÁS TRANSPORTES COMÉRCIO E 

DISTRIBUIDORA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENEVALDO CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR 

- OAB:10.203 OAB MT, RAQUEL DREYER - OAB:8413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição,

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 802263 Nr: 8726-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIRAN SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS TOFOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LELIANA ROLIM DE PONTES 

VIEIRA - OAB:12.051, MARCELO ALVES DE OLIVEIRA CHAUL - 

OAB:90666/MG, THIAGO SANTOS SERAFIM - OAB:33559/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA BRANDÃO 

CANÇADO - OAB:OAB/MT 14488, SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data intimo as partes para manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução dos autos da segunda 

instância.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010993-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ANTONIO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010993-86.2017.8.11.0041 AUTOR: WILSON 

ANTONIO DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, cujo 

procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado. 

Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 
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mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. 

Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 do 

CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser 

afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Saneado o 

processo (art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de organização 

para o seu julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em relação ao ônus 

probatório, registro que, na espécie, não se aplicam às disposições da Lei 

Consumerista, pois não configurada relação de consumo entre as partes 

(arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se recente julgado do 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de 

seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por Lei. Ausência de 

qualquer margem de discricionariedade no tocante ao oferecimento e às 

regras da indenização securitária pelas respectivas seguradoras, não 

havendo sequer a opção de contratação, tampouco de escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de relação de 

consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; 

REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes. Nomeio como perito o Dr. Roberto gomes de azevedo, brasileiro, 

médico, CRM/MT 1958, podendo ser encontrado na Rua Major Gama, n.º 

675, Bairro Centro Sul, CEP 78020-170, Cuiabá-MT, fone: 65-9972-1818, 

e-mail robertoazevedo1958@gmail.com. Fixo os honorários periciais em 

R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, 

na forma do art. 95 do CPC. No que tange a parte requerente, uma vez que 

é beneficiária da assistência judiciária gratuita e não existem nos autos 

elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável 

a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos 

honorários periciais a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, 

pela fazenda pública ou pelo requerido, conforme o caso. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC. Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, por meio 

eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe o dia, 

hora e local para a realização da pericia, com antecedência mínima de 60 

dias. Em seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para a 

realização da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada com 

aviso de recebimento, com a advertência de que a sua ausência ensejará 

na preclusão à produção da prova. Int. Cuiabá, 15 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001451-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEFANY BARROS SILVA OAB - 074.679.331-69 (REPRESENTANTE)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001451-44.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ELNATAN 

SILVA DE SOUZA REPRESENTANTE: ESTEFANY BARROS SILVA 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L 

Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, cujo 

procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado. 

Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. 

Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 do 

CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser 

afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, pois 

desnecessário se apresentada contestação de mérito, pois resta 

caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 

631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). Não procede também, a alegação 

de que a juntada de “comprovante de residência em nome de terceiro” 

enseja na ausência de condição de procedibilidade, pois o local da 

residência da parte pode ser comprovado por qualquer meio, sendo certo 

que, na própria petição inicial, o autor declarou residir em Diamantino/MT. 

Dessa forma, competia ao requerido, na forma e tempo oportunos, 

excepcionar a competência do Juízo, o que, aliás, não faz em nenhum 

processo judicial em que a competência é relativa, limitando-se a arguir 

reiteradas preliminares infundadas [o famoso recorta e cola!], como a que 

ora se afasta. Saneado o processo (art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), 

passo a fase de organização para o seu julgamento (art. 357, incisos II a 

V). E, em relação ao ônus probatório, registro que, na espécie, não se 

aplicam às disposições da Lei Consumerista, pois não configurada relação 

de consumo entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, 

colhe-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO 

ESPECIAL. Ação de cobrança de seguro obrigatório (dpvat). Obrigação 

imposta por Lei. Ausência de qualquer margem de discricionariedade no 

tocante ao oferecimento e às regras da indenização securitária pelas 

respectivas seguradoras, não havendo sequer a opção de contratação, 

tampouco de escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado. 

Inexistência de relação de consumo. Impossibilidade de inversão do ônus 

da prova com base no Código de Defesa do Consumidor. Recurso 

Especial desprovido. (STJ; REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; 

Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. 

Ausência de relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus 

probatório. Art. 373, §1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem 
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maiores condições de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. 

Juntada de início de prova consistente em boletim de ocorrência e laudos 

médicos. Liminar confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; 

Maringá; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque 

Maranhão; Julg. 09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, 

sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante 

à produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes. Nomeio como perito o Dr. Roberto gomes de azevedo, brasileiro, 

médico, CRM/MT 1958, podendo ser encontrado na Rua Major Gama, n.º 

675, Bairro Centro Sul, CEP 78020-170, Cuiabá-MT, fone: 65-9972-1818, 

e-mail robertoazevedo1958@gmail.com. Fixo os honorários periciais em 

R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, 

na forma do art. 95 do CPC. No que tange a parte requerente, uma vez que 

é beneficiária da assistência judiciária gratuita e não existem nos autos 

elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável 

a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos 

honorários periciais a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, 

pela fazenda pública ou pelo requerido, conforme o caso. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC. Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, por meio 

eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe o dia, 

hora e local para a realização da pericia, com antecedência mínima de 60 

dias. Em seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para a 

realização da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada com 

aviso de recebimento, com a advertência de que a sua ausência ensejará 

na preclusão à produção da prova. Int. Cuiabá, 15 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012524-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012524-76.2018.8.11.0041 REQUERENTE: SALATIEL 

DE LIRA MATTOS REQUERIDO: CLARO S.A. AT Vistos. Cuida-se de Ação 

de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de 

tutela de urgência, ajuizada por Salatiel de Lira Mattos em desfavor de 

Claro S/A, ambos devidamente qualificado nos autos. Alega a parte autora 

que foi impedida de contratar com a parte ré, em virtude de uma suposta 

restrição interna no valor de R$ 56,07 (cinquenta e seis reais e sete 

centavos), decorrente do contrato nº 109777650. Assevera que possui 

relação jurídica com a ré, todavia a obrigação firmada não decorre do 

contrato supracitado. Aduz, por fim, que buscou informações junto à 

requerida acerca do débito, ocasião em que foi informada que a dívida foi 

contraída por uma pessoa que apresentou os dados pessoais da parte 

autora, uma vez que, segundo informada, com fotocópias de documentos 

pessoais é possível contrair obrigações. Por essa razão, requer, em sede 

de tutela de urgência, que a requerida se abstenha de inscrever seus 

dados em cadastro restritivos de crédito no tocante ao débito discutido 

nos autos, ou em caso de já ter realizado, que proceda com a exclusão. 

Em síntese, eis o relatório. Decido. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento. Com efeito, num juízo de 

cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito da 

parte requerente. Isto porque resta evidenciado nos autos o débito 

decorrente do contrato nº 109777650 (Id nº 13121442), o que dá suporte 

à alegação da parte autora. Da mesma forma, encontra-se presente o 

pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, caso as cobranças 

persistam, há risco concreto da parte ré inserir os dados da parte autora 

no cadastro restritivo de crédito. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 

dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando houver perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou atendido 

na hipótese em apreço, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante, com a posterior e regular cobrança dos valores. Posto isso, com 

base no art. 297 c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO 

o pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para determinar que 

a requerida, SE ABSTENHA de incluir os dados da requerente no cadastro 

restritivo de crédito no tocante aos contratos discutido nos autos. Para o 

caso de descumprimento desta decisão, FIXO multa por descumprimento 

no valor de R$ 1.000.00 (mil reais), sem prejuízo de eventual aplicação de 

multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato 

atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, 

do citado Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 13 

de Agosto de 2018, às 09h00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 02. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, III, Código de Processo Civil. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012922-23.2018.8.11.0041 AUTOR: JANAINA 

BATISTA LENZA BEZERRA RÉU: SENAI - SERVICO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL AT Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Materiais, com pedido de 

tutela de urgência, ajuizada por Janaína Batista Lenza em desfavor de 

Faculdade de Tecnologia Senai Mato Grosso, ambos qualificados no 

autos. Alega a requerente que é formada em ciências biológicas, 

pós-graduada em genética e evolução e agricultura tropical, possuindo 

também o título de mestre conferido pela Universidade Federal de Mato 

Grosso. Aduz que por vários anos lecionou em diversas faculdades da 

Capital, compondo o quadro de professores de diversos cursos, nas mais 

diversas modalidades. Todavia, após a maternidade, se desligou de todas 

as instituições de ensino. Menciona que foi surpreendida com a 

informação de que a requerida havia incluído seu nome no quadro de 

docentes do curso “Superior de Tecnologia em Redes de Computadores e 

Desenvolvimento de Sistemas”. Assevera, ainda, que seu nome foi 

incluído no Núcleo de Composições Docente Estruturante – NDE, criado 

com a finalidade de promoção de qualidade do curso. Esclarece que 

nunca fez parte do corpo docente da instituição de ensino requerida, 

porém desde 2015 seu nome está sendo utilizado indevidamente. Por 

essas razões, requer, em sede de tutela de urgência, a retirada do seu 

nome do quadro de docentes da instituição, bem como do Núcleo de 

Composição Docente Estruturante. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. 

Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado a inclusão do nome da parte autora no quadro de docentes da 

instituição de ensino requerida (Id nº 13180150, pág.142), o que dá 

suporte à alegação da parte autora. Nos termos do art. 18 do Código Civil, 

é vedada a utilização de nome alheio em propaganda, sem a devida 

autorização, in verbis: “Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o 

nome alheio em propaganda comercial.” É cediço que as propagandas são 

veiculadas em canais de comunicação, sendo hoje, a internet, uma das 

principais ferramentas de divulgação. Assim, ao acessar o site da 

requerida, é possível comprovar a vinculação do nome da parte autora no 

quadro de professores do curso superior de tecnologia em redes de 

computadores. [1] Desta forma, nota-se que há vinculação do nome da 

autora à ré em uma rede de comunicação, qual seja, a internet, sem a 

devida autorização, fato vedado no supracitado dispositivo legal. À 

propósito, colaciono o seguinte julgado: “INDENIZATÓRIA. USO INDEVIDO 

DO NOME. VEICULAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM BLOG DE 

DIVULGAÇÃO DE ENSINO, COM FINALIDADE LUCRATIVA. AUSÊNCIA DE 

AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MINORADO. (...)Primeiramente, não há falar em 

incompetência do juizado especial cível, uma vez que desnecessária a 

realização da prova pericial no caso em tela. Conforme bem salientado 

pelo julgador singular na fl. 64, o endereço do blog questionado, quando 

acessado, é redirecionado para o site informado pela ré em sede de 

defesa, o que confirma a autoria do material publicitário. 2. No caso em 

exame, a autora teve sua moral abalada, em razão da inserção de seu 

nome em blog de divulgação da instituição de ensino, sem qualquer 

autorização ou conhecimento. Ademais, a autora não possui vínculo algum 

com a instituição requerida, porquanto pertencente ao quadro docente do 

centro de ensino médio integrado upf, fl. 14. 3. Ofensa à moral da autora 

caracterizada, sendo indubitável a violação ao direito de seu nome, 

utilizado sem autorização. Aplicação do artigo 18 do Código Civil. 4. Verba 

indenizatória fixada que comporta redução, em atenção aos critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade. Recurso parcialmente provido." (TJRS; 

RecCv 43283-29.2013.8.21.9000; Passo Fundo; Segunda Turma Recursal 

Cível; Relª Desª Fernanda Carravetta Vilande; Julg. 27/11/2013; DJERS 

02/12/2013) Por essas razões, entendo presente, nesta fase inicial, a 

probabilidade do direito da parte autora. Da mesma forma, encontra-se 

presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, caso não 

seja deferida à tutela de urgência, a parte requerente, que não possui 

vínculo algum com a instituição de ensino, continuará a ter seu nome 

utilizado de maneira indevida. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 

dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando houver perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou atendido 

na hipótese em apreço, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante, com a regular vinculação do nome da parte autora ao quadro de 

docentes. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência, o que faço para determinar que a requerida 

RETIRE, no prazo de 10 (dez) dias, o nome da parte autora do quadro de 

corpo docente, bem com do Núcleo de Composição Docente 

Estruturante-NDE, até ulterior deliberação deste Juízo. Para o caso de 

descumprimento desta decisão, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, 

do CPC/2015, sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade 

da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma 

Processual. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo 

menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de Maio 

de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

http://www.senaimt.com.br/site/fatec/arquivos/ppc-redes-computadores.p
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011095-74.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: ANTONIO 

MARCOS VERAS EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. W SENTENÇA 

Vistos. Trata-se de Cumprimento Definitivo de Sentença proposto por 

Antônio Marcos Veras em face de Banco Bradesco S/A, por meio da qual 

a parte exequente busca a execução da sentença exarada nos autos nº 

40950-57.2014.811.0041, Código 916257. A petição inicial veio instruída 

tão somente com o extrato de andamento processual do feito no qual foi 

prolatada a sentença (Id. nº 12917379 e 12917398). É o breve relato. 

DECIDO. A distribuição deverá ser cancelada, tendo em vista que o 

cumprimento de sentença ocorre nos mesmos autos do processo no qual 

se originou o título executivo judicial. Destarte, de acordo com o artigo 523 

do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença ocorre nos 

próprios autos, com a mera intimação do devedor, razão pela qual a parte 

exequente carece de interesse processual, na modalidade adequação da 
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via eleita. Diante do exposto, considerando que não há que se falar em 

processo autônomo para ser deflagrada a fase de cumprimento de 

sentença, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL constante no Id. nº 12917239, pelo 

que JULGO EXTINTA, sem julgamento do mérito, a presente ação, nos 

termos do art. 330, inciso III, c/c art. 485, incisos I e IV, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte exequente em custas, pois não 

houve o recebimento da inicial. Da mesma forma, inexiste condenação em 

honorários de sucumbência, eis que não se operou a citação. Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos. Cuiabá, 15 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023674-88.2017.8.11.0041 AUTOR: FRANCIELLY 

SOARES COCHEK RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS W Vistos, Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte 

executada efetuou voluntariamente o depósito da obrigação. É o breve 

relatório. DECIDO. Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi 

satisfeito com o depósito pela parte executada. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA a execução, com fulcro no art. 924, inciso I, do Código de 

Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie. Sem custas e 

honorários, ante o cumprimento voluntário da obrigação. PROCEDA-SE 

com a transferência do valor depositado para a conta do procurador da 

parte exequente (Id. nº 13010814), pois tem poderes especiais para tanto 

(Id. nº 9221518). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e, 

cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos. Cuiabá, 15 

de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022311-03.2016.8.11.0041 AUTOR: GENIVAL 

MANOEL DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por Genival Manoel da Silva, em desfavor de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, 

em síntese, que em 23.09.2016, foi vitimada em um acidente de trânsito, 

ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos anexos. 

Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça 

(id. 4684991 - Pág. 1/2). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 

6077763 - Pág. 1/19). Impugnação à contestação (id. 6834452 - Pág. 

1/12). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 6718376 - Pág. 1). Foi 

realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 6718376 - Pág. 

2/3). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 

do Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 

2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida 

deve ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora consorciada do 

seguro DPVAT é parte legítima para responder judicialmente pelo 

pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 

6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte 

integrante do consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. A preliminar de falta de 

interesse de agir por ausência de requerimento administrativo arguida 

deve ser afastada, haja vista que o referido requerimento encontra-se 

acostado aos autos, no qual consta carimbo de recebimento da 

seguradora requerida (id. 4612380 - Pág. 1/4). Narra a inicial que a parte 

autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez permanente 

parcial no membro “mão esquerda”. O nexo de causalidade entre às 

lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência 

(id. 4339266 - Pág. 1/3), boletim de atendimento médico (id. 4339266 - Pág. 

4/5), bem como pela pericia médica judicial (id. 6718376 - Pág. 2/3).), 

estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no 

que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica concluiu que o acidente causou ao requerente, invalidez 

permanente parcial do membro mão esquerda avaliado em 50% de 70% 

(id. 6718376 - Pág. 2/3).), de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, 

tem-se: MEMBRO MÃO ESQUERDA (A) Capital segurado para garantia de 

invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do 

membro: 70%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 

50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais). 

Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte cinco reais), a título de indenização do seguro DPVAT. 

Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º 

da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização 

monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, 

eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição 

Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir 

a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte cinco reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(23.09.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 
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CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 15 de Maio de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033577-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033577-50.2017.8.11.0041 AUTOR: WELLINGTON DE 

ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L 

Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais em face da sentença que julgou 

parcialmente procedentes os pedidos, condenando à embargante ao 

pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários advocatícios, anotando 

que o embargado decaiu de parte mínima do pedido. Sustenta a 

embargante que o embargado não decaiu de parte mínima do pedido, 

razão pela qual há contradição na parte dispositiva da sentença. Além 

disso, sustenta haver contradição no decisum, no que tange a data do 

sinistro. Pede o provimento do recurso, com a redução da verba 

honorária. Vieram-me os autos conclusos. Decido. (i) Contradição: 

Redução da Verba Honorária: Os embargos de declaração têm suas 

hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo 

Civil. Sem maiores delongas, tenho que, in casu, os embargos merecem 

acolhimento, já que, de fato, anotou-se na sentença que o embargante 

decaiu de parte mínima do pedido. Ocorre que, como bem assentou a 

embargante, o embargado não decaiu de parte mínima do pedido, pois o 

valor da indenização securitária concedida foi inferior à perseguida. 

Inobstante a isso, como restou consignado na sentença embargada, a 

condenação em honorários seguiu os parâmetros do art. art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação 

ter sido baixo, a verba honorária foi fixada de forma equitativa, por 

arbitramento, sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho 

realizado pelo advogado. Dessa forma, o quantum arbitrado passa ao 

largo da parcela acolhida do pedido, razão pela qual os embargos não 

merecem provimento nesse ponto. (ii) Contradição: Data do Sinistro. 

Verifica-se que de fato existe contradição quanto à data do Sinistro. 

Assim, patente à contradição contida nesse ponto da decisão, razão pela 

qual ACOLHO parcialmente os embargos de declaração interpostos contra 

a sentença de id. 12187363 - Pág. 1/3, cujo dispositivo passa a ter a 

seguinte redação. “Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais 

e vinte cinco centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (12.01.2015), nos termos da Súmula 580 do STJ”. Outrossim, 

permanece o restante da decisão na forma em que foi prolatada. Int. 

Cuiabá/MT, 15 de Maio de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1029322-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARILDO BERDUN DA SILVA (AUTOR)

LUCIA ABBADIA LEVENTI DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ FRANCISCO NASCIMENTO MARTINS OAB - MT0020080A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DESTHER DE ALMEIDA CURVO (RÉU)

Outros Interessados:

JEFFERSON LOPES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADEMIR DOMINGUES MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO BATISTA DE ALMEIDA CURVO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1029322-49.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUCIA ABBADIA LEVENTI DUARTE, ARILDO BERDUN DA SILVA 

RÉU: DESTHER DE ALMEIDA CURVO Vistos. Verifica-se que por meio do 

decisório de ID. 10136414, a parte autora foi intimada para emendar a 

inicial, para que fosse indicado o polo passivo da demanda bem como sua 

qualificação. Por meio do petitório de ID. 10440915, a requerente indicou 

os nomes dos requeridos, contudo não foi informado o endereço dos 

mesmos. Sendo assim, INTIME-SE a autora por meio do seu procurador, 

para que, no prazo de 15 dias, traga aos autos endereço dos requeridos, 

sob pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de 

Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019219-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BRITO XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT0014532A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS KERSTING ROQUE (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para parte autora distribuir a 

Carta Precatória expedida nos autos, comprovando a sua distribuição no 

prazo de 05 dias. Cuiabá, 15 de maio de 2018. JULIENE ALINI ROCHA 

SILVA BEZERRA GESTORA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1036911-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA ZANIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO VINHA BITTAR OAB - MT0014370A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA MENDES DE OLIVEIRA PIRES (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO Considerando a certidão do oficial de justiça, 

impulsiono estes autos para intimar a parte requerente, por seu advogado, 

para informar se o imóvel foi desocupado voluntariamente, no prazo de 05 

dias. Cuiabá - MT, 16 de maio de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020154-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARIBE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVIA ANDRADE DE CARVALHO (REQUERIDO)

ALMIR RIBEIRO DE CARVALHO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1020154-23.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIO CARIBE REQUERIDO: ALMIR RIBEIRO DE 

CARVALHO, NIVIA ANDRADE DE CARVALHO IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a parte requerente, por seu 

advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, quanto a certidão do oficial 

de justiça, requerendo o que de direito. Cuiabá - MT, 16 de maio de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022948-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BISPO (AUTOR)

ERMELITA CAMILA DE SOUZA BISPO (AUTOR)

DOMINGOS DO CARMO SILVA SIQUEIRA (AUTOR)

CLAUDIO JOSE DE CARVALHO (AUTOR)

ERLEY PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

OVIDIA LEITE DA COSTA E SILVA (AUTOR)

DAGUIMAR LUCIANI COSTAMANHO (AUTOR)

QUEZIA XAVIER DELMONDES BENICIO (AUTOR)

FABIANO GONCALO OLIVEIRA CAMPOS (AUTOR)

SONIA MARIA BRITO SIQUEIRA (AUTOR)

LUCILENE MARTINS PAIVA (AUTOR)

CACILDA LEMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775 (ADVOGADO)

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Tendo em vista que a SUL AMERICA não consta na 

lista para ser intimada por sistema, impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para apresentar endereço atualizado 

da requerida, para ser feito a expedição de citação, no prazo de 05 dias. 

Maria Fêlix Técnico(a) judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1012814-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VITOR LARA LEITE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012814-91.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ROBERTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: PAULO VITOR LARA LEITE Vistos. 

Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir condições 

financeiras de arcar com os custos do processo. Pois bem. É certo que o 

art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou 

jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. 

Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de 

gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o seu 

indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois a parte autora 

embora esteja qualificada na exordial como aposentado, que não existe 

nos autos documentos hábeis a comprovar a sua renda, situação que 

obsta, neste primeiro momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência 

de recursos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado 

pela necessidade de comprovação quando a parte requer os benefícios 

da justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua 

hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono 

trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte 

que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que 

comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção 

do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a 

autorizar a concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples 

declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, 

da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o 

pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 

Dessa forma, se faz imprescindível à aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, esclarecer qual a sua atual profissão, assim como juntar 

aos autos cópia das declarações de Imposto de Renda dos últimos dois 

exercícios e/ou de outros documentos que comprovem a sua alegada 

insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento do pedido de justiça 

gratuita. Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal [1] 

Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA 

FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A 

finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos 

favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - 

Para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não 

está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 
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JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012645-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERECINA LUZIA DE REZENDE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT0015136A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012645-07.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ERECINA LUZIA DE REZENDE MORAES RÉU: DOMANI DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. 

Vistos. Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir condições 

financeiras de arcar com os custos do processo. Pois bem. É certo que o 

art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou 

jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. 

Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de 

gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o seu 

indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois a parte autora 

não está integralmente qualificada na exordial, vez que não restou 

apontada a sua profissão, além de que não existe nos autos documentos 

hábeis a comprovar a sua renda, situação que obsta, neste primeiro 

momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. O 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade 

de comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, 

mas não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica 

o indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível à 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer qual a sua 

atual profissão, assim como juntar aos autos cópia das declarações de 

Imposto de Renda dos últimos dois exercícios e/ou de outros documentos 

que comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Atendidas as determinações 

ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 11 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito em Substituição Legal [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012900-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ALMEIDA RIOS (AUTOR)

GETULIO FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA (RÉU)

LUIZ SERGIO BRIZUELA FERREIRA (RÉU)

BERNARDO VANNIER SOARES PINTO (RÉU)

EDER KLEBSON SILVA FARIA (RÉU)

MASTERSON SEBASTIAO CARRIJO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012900-62.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GETULIO FERNANDES, ANTONIO CARLOS ALMEIDA RIOS RÉU: 

MASTERSON SEBASTIAO CARRIJO, EDER KLEBSON SILVA FARIA, 

BERNARDO VANNIER SOARES PINTO, LUIZ SERGIO BRIZUELA FERREIRA, 

LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA Vistos. Verifica-se que a parte autora 

pediu o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

sustentando não possuir condições financeiras de arcar com os custos 
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do processo. Pois bem. É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil 

assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, 

o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do 

mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na 

petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se justifica se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

sua concessão. Com efeito, embora exista presunção de veracidade da 

alegada hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, 

uma constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois os requerentes 

embora estejam qualificados na exordial, um como policial militar e outro 

como turismólogo, não existem nos autos documentos hábeis a comprovar 

a renda dos autores, situação que obsta, neste primeiro momento, o 

acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. O Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade de 

comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, mas 

não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica o 

indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível à 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer qual a sua 

atual profissão, assim como juntar aos autos cópia das declarações de 

Imposto de Renda dos últimos dois exercícios e/ou de outros documentos 

que comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Atendidas as determinações 

ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito em Substituição Legal [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004328-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO ANTUNES DE LIMA (AUTOR)

DENIZE DA SILVA EVANGELISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT0012342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEM FORTALEZA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT0015961A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004328-54.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 2.400,00; Tipo: Cível; Espécie: IMISSÃO NA POSSE (113)/[IMISSÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: PAULO ROBERTO ANTUNES 

DE LIMA, DENIZE DA SILVA EVANGELISTA Parte Ré: RÉU: SUELEM 

FORTALEZA DA SILVA Vistos. Analisando detidamente os autos, restou 

observado que foi interposto recurso de Agravo de Instrumento contra a 

decisão deste Juízo que deferiu a liminar para imissão da posse aos 

requerentes do imóvel objeto da presente demanda. Por meio do 

movimento de ID. 9768138 é possível aferir que foi negado provimento ao 

recurso. Sendo assim, DETERMINO o cumprimento da liminar deferida ao 

decisório de ID. 5071450, no que tange a imissão dos requerentes na 

posse do imóvel situado à Estrada Jurumirim, Lote 11, Quadra Qr-05, 

Bairro Três Barras, Residencial Nova Canaã, nesta capital. Para tanto, 

determino seja a parte requerida intimada, por meio de seu procurador, a 

fim de que, no prazo de 15 dias, desocupe voluntariamente o imóvel. 

Transcorrido o prazo, expeça-se mandado de constatação e imissão na 

posse, se for o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 02 

de maio de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004040-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE HERREIRA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE RODRIGUES CUNHA OAB - MT3717 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO PASSOS DE OLIVEIRA (RÉU)

ELIZIANE DOS PASSOS DE OLIVEIRA (RÉU)

SAMUEL PEREIRA SACRAMENTO (RÉU)

RAYANA DE OLIVEIRA SACRAMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 142 de 558



IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida, 

por seu advogado, para manifestar sobre o peticionado pela parte 

requerente, no prazo de 05 dias. Maria Fêlix Técnico(a) judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012048-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAG MORAIS GONCALVES (AUTOR)

CARVAO VILA BELA DISTRIBUIDORA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FERREIRA FORTE - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012048-38.2018.8.11.0041. AUTOR: 

OSMAG MORAIS GONCALVES, CARVAO VILA BELA DISTRIBUIDORA 

LTDA - ME RÉU: PEDRO FERREIRA FORTE - ME Vistos. Verifica-se que a 

parte autora pediu o deferimento dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, sustentando não possuir condições financeiras de arcar com os 

custos do processo. Pois bem. É certo que o art. 98 do Código de 

Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com 

insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do 

art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode 

ser formulado na petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se 

justifica se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para sua concessão. Com efeito, embora exista 

presunção de veracidade da alegada hipossuficiência financeira, 

impõe-se, na análise da concessão, uma constatação preliminar 

minimamente plausível acerca de tal indício aparente que a Lei confere à 

parte que assim se declara, sob pena de desvirtuar-se a finalidade 

precípua da norma, cuja mens legis é a concessão da gratuidade de 

justiça àquelas pessoas realmente desprovidas de recursos – pela própria 

carência e pobreza, ou que não possam prestá-los imediatamente em sua 

integralidade, sob o risco de comprometer sua subsistência e de sua 

família, o que, enquadrando-se nesta última hipótese, abre-se a 

possibilidade de parcelamento, conforme autoriza o § 6º do art. 98, do 

CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do TJ/MT: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A assistência judiciária 

se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos 

materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de 

seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência 

alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a 

declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária 

gratuita. 2. É assegurado o parcelamento das custas processuais que o 

beneficiário tiver que adiantar no curso do processo; atendendo, assim, 

justamente, situações em que, embora a parte não preencha perfeitamente 

os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência 

judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das custas e 

despesas processuais (AI 148945/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos autos, os elementos iniciais 

contidos não são suficientes para amparar a presunção da alegada 

necessidade da assistência, pois considerando que a primeira autora se 

trata de pessoa jurídica, para a qual, nos termos do art. 99, § 3º, do 

Código de Processo Civil, não limita a favor a presunção relativa de 

hipossuficiência, necessária se faz a comprovação da alegada 

incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas 

processuais. Além disso, o segundo autor não está devidamente 

qualificado na exordial, bem não existem nos autos documentos hábeis a 

comprovar a renda dos autores, situação que obsta, neste primeiro 

momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. O 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade 

de comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, 

mas não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica 

o indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível à 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer qual a sua 

atual profissão, assim como juntar aos autos cópia das declarações de 

Imposto de Renda dos últimos dois exercícios, acoste aos autos o seu 

balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício e/ou 

de outros documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. 

Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal [1] 

Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA 

FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A 

finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos 

favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - 

Para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não 

está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020107-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DANIEL ANTONIOLLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO 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. Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001542-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APP CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERILON BRASIL SERIGRAFIAS LTDA (REQUERIDO)
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IMPULSIONAMENTO Intimação os autos intimando da parte autora para 

manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 dias. 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000572-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IANNE LANNA DE SOUZA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1000572-03.2018.8.11.0041 REQUERENTE: IANNE 

LANNA DE SOUZA ROCHA REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL, 

LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 2 de abril de 2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua 

Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT 

CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 905120 Nr: 33642-67.2014.811.0041

 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: MARIA DE LOURDES MEIRA DA COSTA, DILSON 

CARREIRO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO BRAGA NETO, KÁSSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LISBOA NETO - 

OAB:10557, LEIDIANE COSTA DA SILVA - OAB:9250-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer nesta secretaria e retirar 

ofício a ser protocolado na Procuradoria do município, comprovando o 

protocolo nos autos, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 873187 Nr: 11959-71.2014.811.0041

 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: FABIANO TEIXEIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SCHMIDT, RENATO MACARIO DOS 

SANTOS, CMT IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA, ARY LINDEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CESAR JOSETTI 

FLORES - OAB:8.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17.738/MT, VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - 

OAB:10.453/MT

 Impulsiono os autos para que fique suspenso pelo prazo de 60 dias, 

sendo que ao final deste prazo deve a parte autora requerer o que de 

direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 29103 Nr: 12953-56.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELOI DO CARMO TOZATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGER CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6232/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - 

OAB:4.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora para recolher a diligência do oficial de justiça, 

visando a expedição do Mandado de Avaliação requerido às fls. 429/430 

dos autos, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 350333 Nr: 20858-68.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO GRAÇAS DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE MERCANTIL BRASIL CENTRAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11092/MT

 Impulsiono o presente feito as partes na pessoa de seu advogado, para 

manifestar sobre o cálculo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 151034 Nr: 3185-48.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURIN E ARMACHUSKI LTDA, NELSON 

AMILCAR TURIN JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU ANSELMINI - 

OAB:81.391/RJ, GUILHERME RODRIGUES DIAS - OAB:OAB/RJ 58.476, 

OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7.670/MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, GISELE RAQUEL 

ZULLI - OAB:10397/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1177474 Nr: 42988-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY DOMINGOS DE BARROS, MARIA 

SEBASTIANA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO MAIA LTDA, NOBRE 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, CELSO ALVES PINHO - OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:OAB/MT 14442-B

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte Exequente na pessoa de seu 

advogado, para que no prazo de 05(cinco) dias ,requerer o que entender 

de direito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 801833 Nr: 8270-53.2013.811.0041

 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 EDIFÍCIO BARÃO DE MELGAÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO CURSINO JORGE, ROSANA 

ANDRÉA DE CAMARGO JORGE, MANOEL BENEDITO DE BARROS, 

ROSANGELA BEZERRA DE BARROS, PAULA TATIANY DE CAMARGO 

JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO CURSINO JORGE - 
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OAB:2330-B/MT, MARIESI TEIXEIRA CORREA MORAES - OAB:17965

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para efetuar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça via boleto bancário ou fornecer os meios 

para o cumprimento do mandado pelo oficial de justiça no prazo de 05( 

cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 813169 Nr: 19651-58.2013.811.0041

 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): EDNA MEIRE PINTO, MARCELO CLÓVIS 

MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDODORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para efetuar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça via boleto bancário ou fornecer os meios 

para o cumprimento do mandado pelo oficial de justiça no prazo de 05( 

cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 269282 Nr: 1663-34.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BARBIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A, MARCOS BERVIG - OAB:10.280

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para ratificar o acordo 

fls. 266/268, informando se o acordo foi devidamente cumprido, no prazo 

de 05 dias.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021666-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARI CARLOTO (AUTOR)

FRANCISCO TADEU CARLOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE OAB - MT9385/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGM PARTICIPACOES LTDA (RÉU)

MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

 

Processo n. 1021666-41.2017 Redesigno a audiência de conciliação para 

o dia 25.06.2018, às 10:00 horas, que será realizada na Central de 

Conciliação deste Fórum. Cite-se a requerida Mudar SPE2 

Empreendimentos Imobiliários Ltda, no endereço fornecido (Id.10179585), 

intimando-a para comparecer à audiência, nos termos do despacho inicial. 

Intimem-se a parte autora e o requerido Grupo AGM Participações Ltda, 

nos termos do despacho inicial. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril e 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1028190-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA RIBEIRO ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031472-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. R. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

DEBORA RODRIGUES DE ALMEIDA OAB - 016.632.101-01 

(REPRESENTANTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO VICTORIO SANTOS OAB - MS6726 (ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, no prazo de cinco 

dias: a) Especificarem as provas que pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicarem as questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032974-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO GODOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, no prazo de cinco 

dias: a) Especificarem as provas que pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicarem as questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035093-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO LUIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1036418-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ANTONIO MOREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 25/06/2018, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). 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 (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Com relação ao pedido de tutela de urgência, compulsando o 

processo, entendo conveniente sua apreciação após a apresentação da 

peça contestatória, até porque com as resposta da parte ré será possível 

fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos narrados na inicial. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036418-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ANTONIO MOREIRA (RÉU)

 

Visto. Designo o dia 25/06/2018, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). 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 (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Com relação ao pedido de tutela de urgência, compulsando o 

processo, entendo conveniente sua apreciação após a apresentação da 

peça contestatória, até porque com as resposta da parte ré será possível 

fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos narrados na inicial. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025707-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029012-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIANE DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030392-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MORENICE FLAVIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA BATISTA TEODORO OAB - MT19202/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO DE SOUZA & SOUZA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLLYANA JOAQUIM MORAIS COSTA OAB - MT18792/O (ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de cinco 

dias: a) Especificar as provas que pretende produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicar as questões de direito que entender ainda controvertidas 

e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1012978-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Verifica-se que sobre o pedido do autor para que seja determinado 

ao réu a promover a transferência do veículo e da dívida dele decorrente 

para seu nome já se operou a coisa julgada, devendo tal requerimento ser 

realizado nos autos do processo de código 1108417 (Id. 13189963), no 

qual, inclusive, poderão ser aplicadas as penalidades próprias e 

coercitivas para o cumprimento da sentença. Desse modo, sendo 

descabido o referido pedido nessa demanda, intime-se a parte autora 

para, no prazo de quinze dias, emendar a inicial, no sentido de 

decidir/informar se irá prosseguir apenas em relação aos danos materiais 

e morais pela suposta reincidência, sob pena de indeferimento (art. 321, 

NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de maio de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021663-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINA MARQUES DOS SANTO ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO)

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, no prazo de cinco 

dias: a) Especificarem as provas que pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicarem as questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034251-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISALDA VIEIRA SANTANA (AUTOR)

LUCAS VIEIRA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO)

JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS OAB - MT0016156A (ADVOGADO)

AFONSO DECANINI NETO OAB - MT0009123A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Vistos. Intimem-se as partes para ratificarem os atos praticados perante a 

Justiça Federal, no prazo de cinco dias. E, visando ao saneamento e 

organização do processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 

do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos 

pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, também no prazo de 

cinco dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de dezembro de 2017. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022939-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035037-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVAN SANTANA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINHA DE MELO MAINARDI (RÉU)

OSEIAS (VIZINHO DE LEU MAINARDI) (RÉU)

LEU MAINARDI DA SILVA (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003113-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VERONICA GOEDERT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA OAB - MT0018213A-O (ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT0004654A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036575-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINA TECLA OJEDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 25/06/2018, às 12h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 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 (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 
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parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de abril de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023152-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIQUEL DORILEO HOMEM (EXECUTADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) 

guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio 

eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036575-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINA TECLA OJEDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (RÉU)

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, etc., no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento da benesse. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 256855 Nr: 20045-12.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR JOSÉ FRANCO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARRUDA DE CARLI - 

OAB:14.691/MT, PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT, ROSALVO 

PINTO BRANDÃO - OAB:2255-B/MT

 Torno sem efeito a intimação retro para fazer constar a seguinte redação: 

"Tendo em vista o conteúdo do Malote Digital juntado ao processo, nos 

termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte REQUERIDA a, no prazo de 5 dias, juntar aos autos guia/ficha de 

compensação com número válido de conta judicial, para vinculação do(s) 

valor(es) depositado(s)".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 804599 Nr: 11061-92.2013.811.0041

 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: ALAÍDE RAMON BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCOPA CORRETORA PAULISTA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI ELIAS DA CUNHA - 

OAB:12.086/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAROLDO DEL REI ALMENDRO 

- OAB:150.699/SP, JULIANA ANDREOZZI CARNEVALE - 

OAB:216.384/SP

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de 

Indenização Por Danos Materiais promovida por Alaíde Ramon Bezerra em 

desfavor de SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S/A.Condeno a 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, 

com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 6º, do Novo Código de Processo 

Civil. Todavia, considerando que ela é beneficiária da justiça gratuita, o 

pagamento ficará suspenso, nos termos do artigo 98, § 3º também do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as 

baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 241099 Nr: 9656-65.2006.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO PIAZZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO ALVARES - 

OAB:3.432/MT, LUCIANO SALLES CHIAPPA - OAB:11.883-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 18096 Nr: 10148-67.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORESTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA, ESIO DE LIMA, GERALDA NUNES DE MAGALHÃES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON BARBOSA DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:16312/GO

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento do complemento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) 

guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio 

eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 912846 Nr: 38760-24.2014.811.0041

 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: PROCURADOR DO ESTADO SR PATRYCK DE ARAUJO 

AYALA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VARELLA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GOMES TAKAYAMA - 

OAB:14119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOFIA ALEXANDRA DE 

MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - 

OAB:7.102-B/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Obrigação 

de Fazer com Pedido Liminar c/c Indenização Por Dano Moral e Material 

promovida por Patryck de Araujo Ayala em desfavor de Varella Indústria e 

Comércio de Vidros Ltda, para determinar que a requerida entregue ao 

autor os vidros adquiridos para a churrasqueira; que substitua por sua 

conta e risco e sem custo adicional, os guarda-corpos interno e externo 

dos vidros adquiridos, os perfis dos portões de acessos da casa e todas 

as esquadrias da residência que se encontrar com acabamento imperfeito 

ou inadequado, assumindo todas as despesas adicionais que estejam 

relacionadas à remoção e troca das peças e a mão de obra para a 

repetição de pintura de parede, acabamento de paredes e limpeza de 

obra.Condeno a requerida a ressarcir o autor na quantia de R$ 500 

(quinhentos reais) gastos com os reparos no revestimento de porcelanato 

da sala de estar, da cozinha, da garagem e da varanda da residência, que 
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deverá ser atualizado pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a contar da data do efetivo pagamento (fl. 102), bem como ao 

pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a 

serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da 

sentença), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação.Condeno a requerida ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 

2º, do Novo Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 14 de maio de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABÓIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1032146 Nr: 37799-49.2015.811.0041

 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: PRYSCILLA JORGE MACHADO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

RENAULT DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 Vistos.A ré, Renault do Brasil S.A., se manifesta às fls. 120/124, 

postulando esclarecimentos sobre a decisão de fls. 118/va. [...].” (Ap 

47551/2014, Dr. Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 22/10/2014, Publicado no DJE 28/10/2014)Assim, 

caracterizada a relação de consumo, todos aqueles que integram a cadeia 

de negócios do produto fornecido ou serviço contratado são 

solidariamente responsáveis por danos causados ao consumidor, não 

havendo que se falar em ilegitimidade da Renault do Brasil quanto aos 

vícios de prestação dos serviços.A propósito:“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS E MORAIS, LUCROS CESSANTES – PANE MACÂNICA 

NO CAMINHÃO EM RAZÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – 

ATENDIMENTO FALHO – CULPA DA FABRICANTE E AUTORIZADA 

DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – 

REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL DEVIDA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM 

VALOR RAZOÁVEL – LUCROS CESSANTES – DEMONSTRAÇÃO 

SATISFATÓRIA – GANHOS BRUTOS REDUZIDOS EM 30% REFERENTES 

ÀQUILO QUE SE PRESUME COMO DESPESAS DA ATIVIDADE ECONÔMICA 

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A fabricante é responsável 

pelos veículos que coloca no mercado, bem como pela qualidade destes, e 

pelos serviços prestados por suas autorizadas. [...]” (Ap 145176/2017, 

Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

20/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018)Embora da decisão de fls. 

118/119, tenha afastado a alegação de impossibilidade jurídica do pedido, 

os esclarecimento que a requerida busca à fl. 122 é causa de decisão de 

mérito, por essa razão será analisada em conjunto.Intime-se a autora para 

informar se com a venda do automóvel objeto da presente demanda, 

desistirá dos pedidos de obrigação de fazer, no prazo de 5 (cinco) 

dias.Após, volte-me os autos conclusos para analise do pedido de fl. 

116/117.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 782525 Nr: 36170-45.2012.811.0041

 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: NP LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - OAB:OAB/DF 

23.800, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O, JOSEANE ALONSO 

DE OLIVEIRA - OAB:14.308-MT, LUCAS CAVALCANTE DA SILVA - 

OAB:18.631/MT, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322

 Código 782525

 Visto.

 Intime-se a parte requerida para dar prosseguimento ao feito, nos termos 

do art. 524, do Novo Código de Processo Civil, no prazo de 05(cinco) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 11 de maio de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1070269 Nr: 55518-44.2015.811.0041

 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: MARISLEY SILVERIO DE GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA MARIA LIMA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Código 1070269Visto.Primeiramente, promoveu qualquer prova nesse 

sentido, devendo ser mantida a benesse.A propósito:“APELAÇÃO - 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE POR BENFEITORIA - EXTINÇÃO SEM EXAME 

DO MÉRITO - ARTIGO 267, I E VI DO CPC - AUTOR BENEFICIÁRIO DA 

JUSTIÇA GRATUITA - REQUERIDA QUE POSTULA A REVOGAÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM FAVOR DO AUTOR APELADO - AUSÊNCIA 

DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM QUE O AUTOR TEM CONDIÇÃO DE 

ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS SEM PREJUÍZO DO 

SUSTENTO PRÓPRIO - PRESUNÇÃO LEGAL DE PROBREZA E 

NECESSIDADE AO BENEFÍCIO NÃO AFASTADAS - MANUTENÇÃO DO 

BENEFÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DA REGRA DO 

ART. 20, §4º DO CPC NA FIXAÇÃO - MAJORAÇÃO DA VERBA 

POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se não há 

elemento capaz de demonstrar a necessária revogação do benefício da 

assistência judiciária concedida em favor do autor apelado, esta merece 

ser mantida. [...]”. (TJMT, Ap. 144181/2013, Des. Guiomar Teodoro Borges, 

Sexta Câmara Cível, Data do Julgamento 12/03/2014, Data da publicação 

no DJE 17/03/2014). Negritei. Com essas considerações, rejeito a 

impugnação à concessão da Assistência Judiciária Gratuita de fls. 

119/130. Vê-se que a ré Domani requer o chamamento ao processo da 

fabricante Fiat Automóveis S.A (fl. 75/76), do qual a autora concorda à fl. 

147.Ocorre que o instituto de chamamento ao processo não se enquadra 

no caso dos autos, todavia, em razão de que o objetivo das partes é 

trazer à lide a fabricante, recebo como emenda, para incluir no polo 

passivo da ação a Fiat Automóveis S.A.Intimem-se as partes, devendo a 

autora, no prazo de quinze dias, qualificar a Fiat e promover a sua 

citação.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 14 de maio de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1108179 Nr: 13949-29.2016.811.0041

 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: GESSICA ALINE CONCEIÇÃO COELHO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARLEN LEMES DA SILVA - 

OAB:15085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPENDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

de Indenização Por Danos Materiais e Morais promovida por Gessica Aline 

Conceição Coelho da Luz em desfavor de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S/A, para confirmar a liminar deferida às fls. 22/24 

que determinou que a requerida se abstivesse de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na residência da autora, acerca dos 

débitos discutidos, devendo a ré apurar o valor real do consumo da 

requerente.Considerando que cada litigante foi em parte vencedor e 

vencido, condeno a parte autora e a requerida ao pagamento de 50%, 

cada uma, das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizada, nos 
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termos do artigo 85, § 2º c/c artigo 86, do Código de Processo Civil. 

Todavia, considerando que a autora é beneficiária da justiça gratuita, o 

pagamento ficará suspenso.Certificado o trânsito em jugado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 14 de maio de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1073193 Nr: 56722-26.2015.811.0041

 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: JAIR FERREIRA SOARES, NAYARA MARTINS 

DOMINGUES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESTERN UNION PARTICIPAÇÕES, WAL MART 

BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A OAB/MT

 Por isso Defiro o pedido da parte autora para realização de prova pericial 

médica (fl. 136).Nomeio como perito deste juízo o médico Flávio Ribeiro de 

Mello, com consultório no INEC, localizado na Avenida das Flores, nº 941, 

sala 201, Jardim Cuiabá, Cuiabá - MT, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (NCPC art. 466).Intime-se a 

parte autora para indicar assistente técnico e formular quesitos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC.Intime-se o 

expert para apresentar proposta de honorários, currículo com 

comprovação de especialização, bem como contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais, no prazo de cinco (art. 465, §2º, I, II e III, do NCPC). Com a 

proposta nos autos, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, NCPC), e os honorários serão 

suportados pelo Estado (art. 95, NCPC). O laudo deverá ser entregue no 

prazo de trinta dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da 

apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). Quanto à prova oral 

requerida, analisarei a necessidade de produzi-la depois da realização da 

perícia.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 14 de maio de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 722721 Nr: 18276-90.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WBM INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO JOSÉ DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO SOUZA CAMPOS - 

OAB:12.513/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT, Larissa 

Alves dos Santos - OAB:59659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUES DOS SANTOS 

- OAB:14.234 / MT, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - NPJ/UFMT - 

OAB:5.956/MT

 Verifica-se que houve prolação de sentença una nos presentes autos 

com a ação declaratória (código 863248), e considerando que há valores 

depositados nos autos que estava apenso (código 863248), necessário o 

desarquivamento do mesmo para posterior levantamento de valores, 

devendo os autos ser apensados a estes.

Verifica-se que o réu, Antônio José, pretende o cumprimento de sentença 

às fls. 147/152, com a compensação de valores depositados nos autos 

código 863248, assim intime-se a autora para se manifestar sobre pedido 

de fl.147/142, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, volte-me os autos conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 20505 Nr: 1610-15.1991.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GONÇALVES GALLO, MARLIS IONE 

GONÇALVES GALLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ANTÔNIO TEIXEIRA 

NOGUEIRA NETO - OAB:OAB/MT 5.905, CARLOS MAGNO KNEIP ROSA 

- OAB:6960/MT, LEONARDO REIS BREGUNCI - OAB:9962/MT

 Código n. 20505Visto.do referido bem seja capaz de reduzir o executado 

à insolvência.A propósito:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

AUSENTE PROVA DA INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR AO TEMPO DA 

TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA E DE 

IMPEDIMENTO A ESSE PROCEDIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 593 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA SÚMULA 375 DO STJ. AGRAVO 

PROVIDO. UNÂNIME”.(TJRS, AI Nº 70059213173, Décima Primeira Câmara 

Cível, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 21/05/2014). 

Negritei.“Para que a alienação ou oneração de bens seja considerada em 

fraude de execução, quando ainda não realizada a penhora, é necessário 

que o credor faça a prova da insolvência de fato do devedor” (STJ-RF 

394/376: 3ª T., REsp 867.502). Ademais, a súmula 375 do STJ dispõe que 

“o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora 

do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.Ocorre que 

não se vislumbra tal ocorrência, à medida que sequer houve pedido de 

penhora pelo credor sobre os imóveis matriculados sob os números 717 e 

718, consequentemente não está averbada às margens das matrículas 

dos mesmos a respectiva restrição ou até mesmo a informação da 

existência desta ação (fls. 449/452). Além disso, não demonstrou o 

esgotamento de busca em relação aos bens do Espólio de Antônio, assim, 

não restando comprovada a insolvência e nem comprovada à má-fé do 

terceiro adquirente José Mário, que, inclusive, formalizou as compras em 

06/09/2006 (fls. 450-v e 452), não há falar em fraude à execução, por 

isso indefiro o pedido. Desse modo, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de cinco dias.Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 15 de maio de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 757288 Nr: 9455-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA ALVES BALTAZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE BARRETO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - 

OAB:15468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:13.389/MS

 Vistos

 Analisando a sentença, física, de fls. 192/193 verifica-se que a mesma 

está correta, entretanto em pesquisa ao Sistema Apolo constata-se que 

houve lançamento equivocado e consequentemente a publicação no Diário 

de Justiça Eletrônico – DJE, na data de 01.03.2017, assim considerando o 

erro laborado quando do lançamento da sentença, providencie-se a 

correção no sistema com o lançamento correto da mesma, com as devidas 

intimações.

 Proceda-se o cancelamento da sentença lançada no Sistema Apolo por 

não corresponder a sentença lançada nos físico.

No mais, aguarde-se suspendo o cumprimento da decisão de fl. 215.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1105814 Nr: 12883-14.2016.811.0041

 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: DS3 LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMÁTICA LTDA - EPP, JULIO KIRZNER DORFMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10.756/MT, OLÍVIA FERNANDES BORETTI - 
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OAB:OAB/MT 12.948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16864-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança c/c Inexistência de Débitos, 

Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais promovida por DS3 

Locação e Comércio de Equipamentos de Informática Ltda EPP em 

desfavor de Tim Celular S/A, para confirmar a liminar deferida às fls. 

86/87, declarar a inexistência dos débitos referentes aos meses de 

agosto, novembro e dezembro de 2014, bem como declarar quitadas as 

faturas referentes à negativação do nome do autor, constantes dos 

meses de abril, maio, agosto, setembro, outubro e dezembro de 2015. 

Condeno a parte ré também, a indenizar os danos morais causados ao 

autor, que fixo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem corrigidos 

pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença) (Súmula 362 – STJ), 

mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Condeno a requerida 

ainda, ao pagamento de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais), 

que corresponde à repetição de indébito no valor de R$ 2.050,00 (dois mil 

e cinquenta reais), descontada a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), 

devida pelo autor. O valor deverá ser corrigidos pelo INPC e juros de mora 

de 1% (um por cento), ao mês, ambos a contar da data do efetivo 

desembolso. Considerando que o autor decaiu de parte mínima do pedido, 

condeno a requerida ao pagamento integral das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, com fundamento no artigo 85, e parágrafo único do 

artigo 86 do Novo Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos após as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 15 de maio de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 388973 Nr: 24530-50.2009.811.0041

 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: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA., UEZE ELIAS 

ZAHRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA, 

GAZETA PUBLICIDADE E NEGÓCIOS LTDA, JOÃO DORILEO LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3213/MT, PEDRO 

MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 416287 Nr: 4074-45.2010.811.0041

 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: SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL SOARES ALBUQUERQUE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA - OAB:6.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1034716-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DE MENEZES (AUTOR)

RAIMUNDO NOGUEIRA DE MENEZES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LENZA LANA OAB - MT10991/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA TARUMA LTDA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

José Serra Neto (CONFINANTES)

Júlio Minoru Tsuji (CONFINANTES)

FETIEMT- Federação dos Trabalhadores das Indústrias do Estado do Mato 

Grosso (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Nº PJE: 1034716-37.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

30.000,00; Tipo: Cível; Parte Autora: RAIMUNDO NOGUEIRA DE MENEZES e 

outros Parte Ré: IMOBILIARIA TARUMA LTDA - ME FINALIDADE: CITAÇÃO 

DOS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS (art. 259, 

I e III, NCPC), dos termos da ação de Usucapião do imóvel adiante descrito 

e caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados pelo Requerente. 

Resumo da inicial: Trata-se de Ação de Usucapião Especial Rural proposta 

por RAIMUNDO NOGUEIRA DE MENEZES e sua esposa MARIA FERREIRA 

DE MENEZES em face de IMOBILIÁRIA TARUMÃ LTDA alegando os 

requerentes que, vem possuindo, há mais de 28 anos, mansa e 

pacificamente, sem interrupção nem oposição, o imóvel rural Lote 56 da 

Zona 01 do Loteamento Tarumã, o qual denominam “Chácara Cearense / 

Babaçu”, situada no Estrada Velha da Guia, Km 20, bairro Tarumã, 

município de Cuiabá/MT, onde reside, com área de 1.8629 há (hum 

hectare, oitenta e seis ares e vinte e nove centiares), tendo o tornado 

produtivo com o seu trabalho, não possuindo qualquer outro bem de raiz. 

O imóvel possui as seguintes medidas e confrontações: 45,00m (quarenta 

e cinco metros) de frente para a Avenida Beira Rio; 45,00m (quarenta e 

cinco metros) de fundos para o rio Cuiabá R.P; 315,00m (trezentos e 

quinze metros) do lado direito com o Lote 55 Zona 1. Decisão: Vistos. 

Designo o dia 25/06/2018, às 12h30min para audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação da Capital. Intime-se a parte autora 

na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a 

parte ré para comparecer (endereço fl. 04 e 52), alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). 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 (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Citem-se os confinantes pessoalmente (246, § 3º, NCPC). 

Cite-se por edital, com o prazo de 20 dias, os interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos (art. 259, I e III, NCPC). Publique-se o edital na 

rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça. Cientifique-se para 

que manifeste eventual interesse na causa a União, o Estado e o 

Município, encaminhando a cada ente cópia da inicial e dos documentos 

que a instruíram. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, 

nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, 

ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte 

poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de abril de 2018. 

Cuiabá-MT, 16 de maio de 2018 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, Jonathan de Arruda Barbosa , digitei. CARLA RENATA 

DE ALMEIDA - Gestor(a) Judiciário(a)

11ª Vara Civel
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007947-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS (REQUERIDO)

VALDIR RUELIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - ( ) C E R T I D Ã O Nos termos da Legislação vigente 

IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação da parte Autora, 

via DJE, para, cumprir a PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a 

implantação da emissão de guias, exclusivamente por meio eletrônico para 

pagamento de diligencias dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 

14/2016-CGJ e 02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para 

cumprimento do mandado expedido, devendo ela ser obtida no site do 

TJMT, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032071-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL TRAMM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, do Provimento n. 56/2007 da CGJ e 

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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033494-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOYDSON WEIZMAN DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, do Provimento n. 56/2007 da CGJ e 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029580-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GIROLDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO OAB - MT17143/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME (RÉU)

DIRCEU BENVENUTTI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT0012264A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, do Provimento n. 56/2007 da CGJ e 

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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017956-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS VANIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO TAKASE OAB - MT0011640A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI PEDRO COZER (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS COZER (EXECUTADO)

SALETE PIACENTINI COZER (EXECUTADO)

MARGARETE GADENS COSER (EXECUTADO)

FRANCISCO DE ASSIS COSER (EXECUTADO)

CELINA JOANA COZER (EXECUTADO)

JOAO PAULO COSER (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre os ARs juntados aos autos 

uma vez que recebido por terceiro, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1029077-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ARAUJO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre o AR devolvido, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1029475-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO CRUZ ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que encaminhei a carta citação e intimação através de AR à 

coordenação administrativa para postagem.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013692-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIVELTON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES OAB - MT0007474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre o andamento do processo, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008771-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO DIAS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008771-14.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente ajuizada por 

Adelino Dias de Souza em desfavor de Banco Itaú Consignado S/A, com 

pedido de tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão dos 
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descontos efetuados pelo requerido a título de consignação junto aos 

benefícios previdenciários do autor, bem como para que seja determinada 

a exibição dos contratos que originaram o débito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Consta na inicial que a parte autora recebe dois benefícios 

previdenciários, um por aposentadoria por invalidez e pensão por morte 

em razão do falecimento de sua esposa. Aduz que em razão do benefício 

da pensão por morte, recebe mensalmente a quantia de R$ 1.939,53 (um 

mil novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos) e, em 

razão do benefício de aposentadoria por invalidez, recebe o valor de R$ 

1.390,65 (um mil trezentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos). 

Relata que foi surpreendido com a quantia a menor que vinha recebendo 

dos benefícios e, ao contatar a Previdência Social, foi informado de que as 

reduções ocorreram em razão dos empréstimos consignados com 

desconto em folha. Informa que ao solicitar maiores informações, 

constatou a existência de dois empréstimos consignados realizados 

supostamente pelo autor, um no valor de R$ 4.460,48 (quatro mil 

quatrocentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos) e outro no 

valor de R$ 15.913,32 (quinze mil novecentos e treze reais e trinta e dois 

centavos). Acrescenta que os descontos são indevidos, uma vez que o 

autor não realizou a contratação dos empréstimos. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a 

tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que estariam sendo descontados 

de sua folha de benefícios, valores oriundos da contratação de 

empréstimos consignados, todavia, acrescenta que jamais contratou 

qualquer serviço junto à instituição bancária, motivo pelo qual pugna pela 

suspensão dos descontos, bem como que o requerido exiba nos autos o 

contrato que originou o débito. Em juízo de cognição sumária, os 

documentos acostados aos autos indicam a probabilidade do direito da 

parte autora, tendo em vista a comprovação dos descontos em sua folha 

de pagamento, bem como a alegação de não contratação dos serviços. Do 

mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo de dano 

consiste na manutenção dos descontos indevidos e lesão ao patrimônio 

do autor. Não restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da 

medida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e 

determino que a parte requerida suspenda a cobrança e os descontos 

que estão sendo realizados na folha de benefício da parte autora, bem 

como exiba nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, os contratos que 

originaram os descontos indevidos, sob pena de aplicação das medidas 

necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código 

de Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o dia 19/06/2018, 

às 11:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Após, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000319-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI TIEM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUINO SANSAO CORREA DA COSTA OAB - MT4197/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

BANCO BANKPAR S.A. (RÉU)

BPAR CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, do Provimento n. 56/2007 da CGJ e 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011021-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. G. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT0014599S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUIRINO FERREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

LEILA AYOUB MALOUF (RÉU)

KHALIL MIKHAIL MALOUF (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011021-20.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos decorrentes de Homicídio 

ajuizada por Lucas Daniel Galdino da Silva representado por Elezil Pinho 

da Silva em desfavor de Khalil Mikhail Malouf, Leila Ayoub Malouf e Quirino 

Ferreira de Oliveira, com pedido de tutela de urgência, para que a parte 

requerida preste alimentos ao autor no importe de R$ 1.000,00 (um mil 

reais) mensais ou um salário mínimo mensal. Consta na inicial que o autor é 

filho de Elezil Pinho da Silva e Isaias Galdino de Jesus. Aduz que seu 

genitor era catador de minhocas e, na data de 06 de março de 2018, 

compareceu no imóvel rural dos dois primeiros requeridos, efetuando o 

pagamento de uma taxa ao terceiro requerido, para obter permissão para 

a retirada de minhocas no local. Relata que, na mesma data, foi 

surpreendido pelo terceiro requerido, devidamente armado, informando 

que o primeiro requerido não havia autorizado à extração de minhocas, 

momento em que disparou a arma de fogo, ocasionando o óbito do genitor 

do autor. Informa que seu genitor estava acompanhado do Sr. Denisvaldo 

de Souza Silva, que não foi atingido pelos disparos. Alega que é menor 

impúbere e dependia economicamente de seu genitor para a 

sobrevivência, razão pela qual se faz necessária à concessão de 
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prestação de alimentos no valor pleiteado. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa o autor que dependia economicamente de seu 

genitor, todavia, o mesmo foi vítima de homicídio cometido pelos 

requeridos, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, 

para que a parte requerida preste alimentos ao autor no importe de R$ 

1.000,00 (um mil reais) mensais ou um salário mínimo mensal. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se a probabilidade do direito, tendo em vista 

que, conforme relatado, a morte do genitor do autor, que era provedor de 

seu sustento, foi provocada pelos requeridos. Nos documentos de Id nº 

12905644 e 12905647 consta, respectivamente, boletim de ocorrência e 

termo de depoimento, relatando que o fato ocorreu na propriedade rural de 

dos dois primeiros requeridos, bem como os disparos foram efetuados 

pelo terceiro requerido. Dispõe os arts. 186, 187 e 927, do Código Civil: 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 187. Também comete ato 

ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 

limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 

bons costumes. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Observa-se no caso em 

questão que o genitor do autor foi vítima de crime de homicídio, praticado 

pelo terceiro requerido, no imóvel rural de propriedade dos dois primeiros 

requeridos, o que, nesse momento processual, preenche os requisitos 

autorizadores para a concessão de alimentos vindicados pelo autor. 

Discorre o art. 948, do Código de Processo Civil: Art. 948. No caso de 

homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: I – no 

pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto 

da família; II – na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os 

devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. Nesse 

sentido encontra-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS – 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – FALECIMENTO DA VÍTIMA – SUSTENTO DA 

FAMÍLIA – ART. 273 DO CPC – ASSEGURAR O DIREITO DE 

SOBREVIVÊNCIA – IRREVERSIBILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

COLISÃO ENTRE DIREITO PATRIMONIAL E DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA – ALIMENTOS PROVISIONAIS CORRESPONDENTE A 2/3 DO 

SALÁRIO PERCEBIDO PELA VÍTIMA – RECURSO PROVIDO. Aquele que, 

por ato ilícito (CC, arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo (CC, art. 927). No caso de homicídio, a indenização consiste no 

pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto 

da família, bem como na prestação de alimentos às pessoas a quem o 

morto os devia, levado em conta a duração provável da vida da vítima (CC, 

art. 948). “Demonstrada a verossimilhança da alegação consistente na 

provável culpa do causador de acidente de trânsito que vitimou o 

companheiro da Agravante, bem como a possibilidade de dano irreparável, 

consistente na necessidade alimentar desta, presentes estão os 

requisitos exigidos pelo art. 273 do CPC, devendo ser a antecipada a 

tutela, com a fixação dos alimentos necessários à sobrevivência da 

Recorrente. Em que pese a Agravante fazer jus ao recebimento dos 

alimentos provisionais, o valor mensal deve ser distinto do pretendido, eis 

que a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a pensão devida 

à companheira deve ser de 2/3 (dois terços) do salário recebido pelo 

falecido, uma vez que no arbitramento deve-se descontar os valores que, 

presumivelmente, a vítima despenderia com gastos pessoais.” (TJMT, RAI 

n° 49928.2011) A irreversibilidade da antecipação de tutela não pode ser 

óbice para a imposição dos alimentos provisionais quando envolver 

pretensão indenizatória por morte. O risco da irreversibilidade deve ser 

ponderado quando há colisão entre direito patrimonial de natureza 

disponível e a dignidade da pessoa humana de índole natural e humanista. 

(AI 107002/2012, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/06/2013, Publicado no DJE 28/06/2013) 

Diante do exposto, DEFIRO a tutela provisória e determino que os 

requeridos, prestem alimentos ao autor, no importe de 01 (um) salário 

mínimo, que deverá ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, em 

conta bancária a ser informada nos autos, até ulterior decisão do juízo, 

sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da 

tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar os dados 

bancários para depósito. Dê-se vista dos autos ao digno representante do 

Ministério Público. Designo audiência de conciliação para o dia 03/07/2018, 

às 09:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Após, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 08 de maio de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1101048 Nr: 10973-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA E FIGUEIREDO DE SOUZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 970463 Nr: 9520-53.2015.811.0041

 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: MARY ANY CASTRO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT

 Vistos, etc. Defiro a juntada da carta de preposição apresentada. 

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

acima celebrado entre as partes, via do qual compuseram para colocar fim 

ao litígio, e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, III, do CPC. Sem custas. Fica homologado também neste 

ato a renuncia ao prazo recursal. Publicada em audiência, saem os 

presentes intimados. Expeça-se o necessário. Registre-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1128055 Nr: 22170-98.2016.811.0041

 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: EVERTON PATRIC BORDINHAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte Requerida para 

manifestar sobre o pedido de desistência da ação feito pela parte autora.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 972648 Nr: 10561-55.2015.811.0041

 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: LAUDICEA FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ALEXANDRE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SALEM PEREIRA 

GONÇALVES - OAB:MT/ 18220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 976880 Nr: 12622-83.2015.811.0041

 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: MÁRCIO FÉLIX DA SILVA, TROPICAL CORRETORA E 

CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARGO CAMPOS S/A ENGENHARIA E 

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA 

RIOS JÚNIOR - OAB:24350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luís Forchesatto - 

OAB:225.243/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1119834 Nr: 18700-59.2016.811.0041

 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: ADONAY BENEDITA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTERIA IMPERIAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:OAB/MT 6.069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Flávia Bumlai Alves Pinto 

- OAB/MT 17.300-B - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007738 Nr: 26681-76.2015.811.0041

 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: HÉLIO BATISTA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LUIZ ALVES DA 

SILVA - OAB:10065/MT, MAIRA COLETA DE SOUZA REIS - 

OAB:14854/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MACHADO COLELA 

MACIEL - OAB:16760/DF, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13.033/MT, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513/DF, 

MÔNICA RUBINO MACIEL - OAB:10.297 OAB/DF

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 15 de maio de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes- Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 966716 Nr: 7712-13.2015.811.0041

 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: PADNDN, MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO

 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

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar sobre petição de fls.188/193 protocolizada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença.

Márcia G. Marinho - Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 991347 Nr: 19157-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERMAX LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18.882, Marcelo A. Cintra - OAB:8.934

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 155 de 558



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Evermax Logística e 

Distribuição de Peças Ltda. em desfavor de Telefônica Brasil S/A (Vivo).

Às fls. 63 consta decisão determinando a intimação do executado para 

cumprir a obrigação.

A parte executada manifestou-se às fls. 64, apresentando o comprovante 

do pagamento da condenação às fls. 66.

O exequente manifestou-se às fls. 70/71 concordando com o valor 

depositado, requerendo a expedição de alvará.

Vieram os autos conclusos.

Defiro o pedido de fls. 70/71 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 66, devendo o valor de R$ 17.464,45 (dezessete mil quatrocentos e 

sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) ser levantado por 

Oliveira Castro Advogados (CNPJ nº 15.038.290/0001-30, Banco Itaú, 

Agência 0288, Conta Corrente nº 32.150-8).

 JULGO EXTINTO o presente processo, na forma do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1031005 Nr: 37266-90.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

requerida para manifestar acerca da proposta de honorários acostada às 

fls. 257/259.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1030964 Nr: 37241-77.2015.811.0041

 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: SRODS, CARLOS OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA SEGURO E PREVIDENCIA 

SAUDE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MANICA GOBBI - 

OAB:, FERNANDO MANICA GOBBI - OAB:13226-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos, etc. Defiro a juntada de carta de preposição apresentada. 

Intime-se a parte requerida para que no prazo de 10 dias, informe a esse 

juízo se foi assumido o debito pela seguradora junto ao Hospital Femina, 

bem como se este foi quitado. Após com essa noticia voltem-me os autos 

conclusos. Saem os presentes intimados, expeça-se o necessário. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 959285 Nr: 6418-23.2015.811.0041

 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: RAFAEL PEREIRA OTANO PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO 

PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA APARECIDA 

REBESCHINI LIMA - OAB:10520/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20332-A, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15.483-A/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição dos recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 16 de maio de 2018.

Patrícia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983263 Nr: 15506-85.2015.811.0041

 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: REINALDO PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-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 18/6/2018, 

às 08h00, 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: 99972-1818, 

Cuiabá/MT, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para realização da perícia.

Márcia G. Marinho - Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 903578 Nr: 32522-86.2014.811.0041

 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: ORIVALDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VITÓRIA RÉGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORIVALDO RIBEIRO - 

OAB:1276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIA REGINA CURSINO 

FERRAZ - OAB:3020/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:OAB/MT 3437, 

JOSÉ CARLOS CUNHA FERRAZ - OAB:3050-MT, LUIZ JOSÉ FERREIRA - 

OAB:8.212/MT, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4.862-A/MT, 

WLAMIR ASSAD DE LIMA JÚNIOR - OAB:7.533/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre a proposta de honorarios do 

perito de fls 292/296.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1011612-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THURLAND HENRY DE FIGUEIREDO OAB - MT0021402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDENIR DE FIGUEIREDO (RÉU)

ARINICE BENEDITA FIGUEIREDO (RÉU)

Outros Interessados:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (TERCEIRO INTERESSADO)

JORGE DE MORAES FILHO (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LUIZ DE GONZAGA FIGUEIREDO (CONFINANTES)

JOSE PATROCINIO DE BRITO JUNIOR (CONFINANTES)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

d a  C a p i t a l  G A B I N E T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A u t o s  n º 

1011612-16.2017.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Usucapião 

Extraordinário ajuizada por Arilson de Figueiredo em desfavor de Waldenir 

de Figueiredo e Arnice Benedita Figueredo, com pedido de antecipação do 

efeito da tutela para que a parte autora seja mantida na posse do imóvel 

até o fim da demanda. Aduz que detém a posse mansa e pacífica do 

imóvel situado na Rua das Violetas, nº 320, bairro Jardim Cuiabá, 

Cuiabá/MT, há mais de 15 (quinze) anos. Pretende a procedência da 

presente ação de usucapião, para que seja constituído título hábil para o 

registro no Cartório de Imóveis. Fundamento: Sobre a tutela provisória de 

urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, pretende a 

parte autora que seja mantida na posse do imóvel objeto da presente 

demanda, tendo em vista residir no endereço há mais de 10 (dez) anos. 

Compulsando os autos, verifico, em sede de cognição sumária, a 

presença da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como existência de provas suficientes 

para que a parte autora seja mantida na posse do imóvel. Diante do 

exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência e determino a manutenção 

da parte autora na posse do imóvel em discussão nos autos, até o 

deslinde da demanda, sob pena de aplicação das medidas previstas no 

art. 297, do Código de Processo Civil. Determino que se proceda à citação 

da parte requerida em cujo nome está o imóvel objeto da usucapião, 

citem-se igualmente os confinantes nominados na inicial. Estando os réus 

em lugar incerto e os eventuais interessados ausentes incertos e 

desconhecidos, citem-se por edital, com prazo de 30 dias. Para os réus 

em lugar incerto e dos eventuais interessados será nomeado curador. 

Intimem-se por via postal a UNIÃO, O ESTADO e o MUNICÍPIO para que 

manifestem eventual interesse na causa, encaminhando-se a cada ente 

cópia da inicial e dos documentos que a instruem. Dê-se vistas ao digno 

representante do Ministério Público. Outrossim, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos as cópias de seus 

holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove 

sua renda mensal, bem como a Declaração de Imposto de Renda do último 

ano, para comprovar o estado de necessidade, sob pena de indeferimento 

dos benefícios da justiça gratuita. Cumpridas as determinações, voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de maio 

de 2017. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013104-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SANTANA PIMENTEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO)

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 101304-09.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Marcia Santana Pimentel da Silva em 

desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, com 

pedido de tutela de urgência para que seja determinado que a requerida se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia ao imóvel da autora, 

bem como não inclua o nome da mesma no cadastro de proteção ao 

crédito. Consta na inicial que a autora é usuária dos serviços prestados 

pela requerida, por meio da UC nº 6/341778-9, realizando o pagamento em 

dia das suas faturas. Aduz que foi surpreendida com o recebimento de 

uma fatura em sua residência, cobrando um débito de R$ 1.173,36 (um mil 

cento e setenta e três reais e trinta e seis centavos), referentes a suposto 

desvio de energia elétrica e recuperação de consumo. Informa que a 

requerida efetuou inspeção de forma unilateral, bem como que a cobrança 

dos valores é indevida. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro 

os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, 

sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

autora que houve a realização de recuperação de consumo pela 

requerida, que resultou na cobrança de uma fatura no valor de R$ 

1.173,36 (um mil cento e setenta e três reais e trinta e seis centavos), que 

julga ser indevido, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de 

urgência, para que seja determinado que a requerida se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia ao imóvel da autora, bem como não 

inclua o nome da mesma no cadastro de proteção ao crédito. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se a probabilidade do direito, tendo em vista 

a fatura acostada no ID nº 13209040, que indica a cobrança de valores 

exorbitantes. Do mesmo modo, observa-se o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, tendo em vista a possibilidade de ocorrer a 

suspensão dos serviços essenciais. Não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Diante do exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida, com 
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relação a fatura do no valor de R$ 1.173,36 (um mil cento e setenta e três 

reais e trinta e seis centavos), com vencimento na data de 30/03/2018, se 

abstenha de suspender o fornecimento dos serviços ao imóvel do autor, 

bem como se abstenha de incluir o nome do mesmo no cadastro de 

proteção ao crédito, sob pena de aplicação das medidas necessárias para 

a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de conciliação para o dia 16/07/2018, às 11:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Desde já, autorizo os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo 

a distribuição para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1013148-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO STABILE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE LUIZARI STABILE FRAY DE OLIVEIRA OAB - SP390419 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SESTI (RÉU)

GISELE JUNQUEIRA DE PADUA SESTI ZAROUR (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013148-28.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de 

Aluguéis em que Evandro Stabile em desfavor de Conceição Junqueira de 

Padua Sesti, José Sesti e Gisele Junqueira Padua Sesti Zarour. Diante da 

análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que não 

houve a comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse 

modo, intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008375-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AURENI CORDEIRO VIANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008375-37.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 156.290,83; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Parte Ré: 

EXECUTADO: MARIA AURENI CORDEIRO VIANA Vistos... Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora não recolheu/apresentou a guia 

referente às custas e taxas judiciais, bem como, diligência do Meirinho, 

portanto, intimo o exequente para efetuar o recolhimento das referidas 

guias, no prazo de 15 dias, e/ou se for o caso comprovar o seu 

recolhimento, sob pena de extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 8 de maio de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008379-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008379-74.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 66.242,18; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Parte Ré: 

EXECUTADO: JOAO RODRIGUES DA SILVA Vistos... Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora não recolheu/apresentou as guias 

referentes às custas, taxas judiciais e diligência do Meirinho, portanto, 

intimo o exequente para efetuar o recolhimento das referidas guias, no 

prazo de 15 dias, e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob 

pena de extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 8 de maio de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008474-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008474-07.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 102.553,15; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: EXECUTADO: JOAO 

BATISTA DA SILVA MOREIRA Vistos... Compulsando os autos, verifico 

que a parte autora não recolheu/apresentou as guias referentes às 

custas, taxas judiciais e diligência do Meirinho, portanto, intimo o 

exequente para efetuar o recolhimento das referidas guias, no prazo de 

15 dias, e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 8 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008483-66.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVA PEREIRA DA MATA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008483-66.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 71.026,49; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Parte Ré: 

EXECUTADO: DIVA PEREIRA DA MATA Vistos... Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora não recolheu/apresentou a guia referente às 

custas, taxas judiciais e diligência do Meirinho, portanto, intimo o 

exequente para efetuar o recolhimento das referidas guias, no prazo de 

15 dias, e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 8 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008525-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA DA SILVA BENEVIDES (EXECUTADO)

R. RODRIGUES MACHADO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ROMES RODRIGUES MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008525-18.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 222.555,12; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: EXECUTADO: R. 

RODRIGUES MACHADO & CIA LTDA - ME, ROMES RODRIGUES 

MACHADO, IRACEMA DA SILVA BENEVIDES Vistos... Citem-se os 

executados, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para 

pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o 

senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato à penhora dos bens indicados na inicial (ID 12504745) e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando-os, na 

forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. Conste no mandado a 

possibilidade de os executados reconhecerem a dívida e, mediante o 

depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários 

advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações 

mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% 

ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC/2015. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no caso de 

pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes 

serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do 

CPC. Observe o Sr. Gestor o recolhimento das diligências do Sr. Meirinho 

já apresentadas. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 8 de maio de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009618-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009618-16.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 12.935,74; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: DIOGO 

BATISTA DE OLIVEIRA Vistos... Da análise dos autos, verifico que a 

notificação extrajudicial ( ID 12666459) restou prejudicada, já que não foi 

entregue devido ao motivo “AUSENTE”. Verifico também que não foi 

acostado a este cópia da planilha de débitos atualizada, comprovante de 

pagamento de taxas e custas judiciais e comprovante de pagamento de 

diligência do oficial de justiça. APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO 

ENDEREÇO DO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" - 

PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL MAIS DE UM ANO APÓS ESSA 

TENTATIVA - NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO 

DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A intimação mediante 

protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados 

todos os meios para a localização do devedor. A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente 

(Súmula 72 do STJ). (Ap 144523/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018) Desta feita, intimo o autor para, 

no prazo de 15 dias, emendar a inicial, juntando cópias da notificação 

extrajudicial devidamente recebida no endereço constante no contrato e 

dos demais documentos citados, sob pena de extinção do feito. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 8 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009834-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSBRASIL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - 056.411.598-32 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009834-74.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 46.491,94; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[MÚTUO]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

Parte Ré: EXECUTADO: TRANSBRASIL TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA - ME REPRESENTANTE: ROBERTO ORNELLAS DE ALMEIDA Vistos... 

Da análise dos autos, verifico que, pretende o autor interpor ação de 

execução em desfavor de “TERRA AGENCIA DE VIAGENS LTDA”, contudo 

consta no polo passivo do processo eletrônico a seguinte empresa: 

“TRANSBRASIL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA -ME”, ambas com o 

mesmo CNPJ. Desta forma deverá emendar a inicial e ou prestar os 

esclarecimentos em relação a possível mudança da razão social da parte 

executada, no prazo de 15 dias e, em sendo o caso proceda o Sr. Gestor 

a correção perante o Distribuidor e demais. Verifico ainda que não há 

documento que comprove o recolhimento da guia referente à diligência de 

oficial de justiça, portanto intimo a parte autora para, no mesmo prazo, 

promover ao recolhimento da referida guia, nos termos do Provimento nº. 

14/20016-CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. 

Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 
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emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. APÓS O 

CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES RETRO, proceda-se como abaixo 

segue: Citem-se os executados, expedindo-se o mandado de citação e 

penhora, para pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o 

fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do 

mandado, proceder de imediato à penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando-os, na forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. 

Conste no mandado a possibilidade de os executados reconhecerem a 

dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas 

judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente 

em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do 

CPC/2015. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 

do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses 

do art. 212, § 2º, do CPC. Citem-se. Cumpra-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 8 de 

maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009863-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR SCHMIDT (EXECUTADO)

FORTALEZA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009863-27.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 103.100,67; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: FORTALEZA 

ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME - ME, JULIO CEZAR SCHMIDT 

Vistos... Compulsando os autos, verifico que não há documento que 

comprove o recolhimento da guia de diligência, portanto intimo o exequente 

para, em 15 dias promover ao depósito, nos termos do Provimento nº. 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. 

Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. APÓS O 

CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO RETRO, proceda-se como abaixo 

segue: Citem-se os executados, expedindo-se o mandado de citação e 

penhora, para pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o 

fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do 

mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando-os, na forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. 

Conste no mandado a possibilidade de os executados reconhecerem a 

dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas 

judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente 

em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do 

CPC/2015. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 

do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses 

do art. 212, § 2º, do CPC. Por ora indefiro o pleito de expedição de ofício 

ao BACEN, a fim de determinar o bloqueio/penhora nos ativos financeiros 

dos executados. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 8 de maio de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009953-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO (EXECUTADO)

EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO (EXECUTADO)

DI PARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009953-35.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 18.008,59; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE Parte Ré: EXECUTADO: DI PARMA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, EDUARDO BITTENCOURT DE 

CAMARGO, EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO Vistos... 

Compulsando os autos, verifico que não há documento que comprove o 

recolhimento da guia de diligência, portanto intimo o exequente para, em 15 

dias promover ao depósito, nos termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, 

que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das 

diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. APÓS O 

CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO RETRO, proceda-se como abaixo 

segue: Citem-se os executados, expedindo-se o mandado de citação e 

penhora, para pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o 

fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do 

mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando-os, na forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. 

Conste no mandado a possibilidade de os executados reconhecerem a 

dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas 

judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente 

em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do 

CPC/2015. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 

do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses 

do art. 212, § 2º, do CPC. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 8 de maio de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010547-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA MAGRINELLI GONCALVES (EXECUTADO)

RODOLFO MARANHAO AYRES FERREIRA (EXECUTADO)
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MAIS LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010547-49.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 180.888,65; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: EXECUTADO: MAIS LOJA 

DE CONVENIENCIA LTDA - ME, RODOLFO MARANHAO AYRES FERREIRA, 

CARLA MAGRINELLI GONCALVES Vistos... Intimo o autor para juntar 

corretamente o contrato e de forma mais legível em 15 dias. Cumprido 

proceda-se como abaixo segue: Citem-se os executados, expedindo-se o 

mandado de citação e penhora, para pagarem o débito em 03 (três) dias, 

sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da 

segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando-os, na forma prevista no artigo 

829 do CPC/2015. Conste no mandado a possibilidade de os executados 

reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC/2015. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 8 de 

maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010176-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO CARVALHO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010176-85.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 12.155,14; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: AYMORE Parte Ré: 

REQUERIDO: FABIANO CARVALHO DO NASCIMENTO Vistos... Não 

obstante o entendimento desse juízo no sentido de que em caso de não 

localização da parte devedora em face de esta estar ausente no endereço 

indicado no contrato e procedido o protesto via edital, considerar-se-ia a 

parte regularmente notificada, verifica-se que a jurisprudência pátria 

tem-se firmado no sentido de que em casos como este não houve o 

esgotamento dos meios para esse desiderato. Nesse sentido: TJMT - E M 

E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

DECRETO-LEI N.º 911/69 - NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - 

DEVEDOR AUSENTE DE SUA RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA TENTATIVA 

DE ENTREGA DE TELEGRAMA - PROTESTO DO TÍTULO - INTIMAÇÃO POR 

EDITAL - INVALIDADE INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FORAM 

ESGOTADOS OS MEIOS PARA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O protesto realizado por edital 

não deve ser considerado válido, uma vez que a localização da devedora 

era conhecida, somente não se tendo realizado sua notificação pessoal 

por ela se encontrar ausente quando da tentativa. 2- Inexistindo nos autos 

comprovação de que o credor esgotou todos os meios para notificar a 

devedora no endereço fornecido no momento da contratação, não se 

presta a constituir em mora o protesto e posterior intimação realizada por 

edital. 3- Não comprovada a mora, pressuposto processual de 

constituição e desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão, 

deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito. (APELAÇÃO Nº 

54945/2017 - RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) Desta 

feita, concedo o prazo de 15 dias para que a parte autora acoste aos 

autos o aviso de recebimento (AR) devidamente recebido na residência da 

parte adversa e/ou protesto com AR, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 8 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010020-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO MANGRAVITI (EXECUTADO)

BRUNO MANGRAVITI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010020-97.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 109.464,12; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: BRUNO 

MANGRAVITI - ME, BRUNO MANGRAVITI Vistos... Citem-se os 

executados, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para 

pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o 

senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato à penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do 

juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando-os, na forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. Conste no 

mandado a possibilidade de os executados reconhecerem a dívida e, 

mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e 

honorários advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 

prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC/2015. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no 

caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, 

estes serão reduzidos pela metade. Por ora indefiro o pleito de expedição 

de ofício ao Banco Central, a fim de determinar o bloqueio de qualquer 

crédito existente em nome dos executados. Defiro as benesses do art. 

212, § 2º, do CPC. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 8 de maio de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011139-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE SOUZA FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011139-93.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 26.297,56; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

FERNANDO DE SOUZA FERNANDES Vistos... Constato que a notificação 

da parte requerida se deu por meio de protesto realizado via edital (ID 

12924249), no entanto, conforme entendimento já pacificado pelos 

Tribunais pátrios, esta somente será admitida quando frustrada a 

notificação pessoal da parte devedora. Nesse sentido, a Jurisprudência 

do TJ-MG: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - 

NOTIFICAÇÃO - PROTESTO EFETIVADO VIA EDITAL - IRREGULARIDADE - 

ENDEREÇO CONHECIDO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO PESSOAL - 

NECESSIDADE - MORA - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - 

EXTINÇÃO DO FEITO. O que importa para a constituição em mora é a 

entrega da carta pelo Cartório de Títulos e Documentos e o recebimento do 

aviso no endereço do devedor, não se exigindo sua assinatura no referido 

AR. Contudo, se foi lançado protesto do título, por edital, sendo conhecido 

o endereço do devedor, não resta comprovada a efetiva constituição em 
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mora do devedor, o que revela a ausência de preenchimento dos 

pressupostos de constituição válida do processo, sendo, desse modo, 

imperativa a extinção do processo. Voto Vencido: APELAÇÃO CÍVEL. 

BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO 

DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS 

PRESENTES. PRELIMINAR REJEITADA. 1 - Não é obrigatória a notificação 

pessoal do devedor para constituí-lo em mora. Basta sua entrega no 

endereço declarado em contrato para se estabelecer a mora. 2 - A 

notificação, por edital, do protesto do título, para o fim de constituição em 

mora do devedor, é válida, desde que frustrada a tentativa de notificação 

pessoal do devedor.” (Número do processo: AI 10045130041945001 MG. 

Relator (a): Otávio Portes. Data do Julgamento: 24/04/2014. Órgão 

Julgador: Câmaras Cíveis/ 16ª CÂMARA CÍVEL. Data da Publicação: 

09/05/2014). Desta feita, intimo o autor para, em 15 dias, emendar a 

petição inicial comprovando a constituição em mora da parte ré, sob pena 

de extinção do feito. Cumpra-se. CUIABÁ, 8 de maio de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029151-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ONOFRE DE FREITAS JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029151-92.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A RÉU: ONOFRE DE FREITAS JUNIOR Vistos etc... Em primeiro 

lugar, indefiro o pleito contido na petição de Id. 12956738, pois, é sabido 

que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual 

de conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao 

juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição. Além disso, no 

hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou por tornar a 

audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já que não se 

realiza apenas no caso de AMBAS as partes, e não apenas uma delas, 

declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no prazo mínimo 

de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, 

CPC). Contudo, considerando que faltam apenas 15 dias corridos para a 

realização da audiência, possivelmente não haverá tempo hábil para a 

citação do requerido, tendo-se em vista a carga de trabalho dos Oficiais 

de Justiça, razão pela qual, procedo ao cancelamento da solenidade que 

seria realizada no dia 30/15/2018. Desta feita, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 18/07/2018 às 15h30, cabendo às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para conciliação transigir (art. 334, § 10º) e obrigatoriamente presentes os 

respectivos advogados, já que a prática de atos processuais exige 

capacidade postulatória (art. 103, CPC). Com efeito, intimo a parte 

requerente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado, salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse. Após, cite-se o requerido no endereço da 

exordial, via mandado, se necessário por hora certa conforme os artigos 

252 e 253 do CPC, fazendo-se constar as advertências dispostas no art. 

334 do CPC, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo para contestação na 

forma do art. 335 do mesmo Códex. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de maio de 

2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035134-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZA CRISTINA MARTINS ANTUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ELISA NETZ DO AMARAL OAB - MT10566/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ TERMO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE N° 1035134-72.2017.8.11.0041 – 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DECLARATÓRIO DE 

NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA Aos 9 de maio de 2018, às 17h30, 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 e 

a parte autora acompanhada de sua advogada. Aberta à audiência 

constato a ausência de comprovante da regular citação da massa falida, 

razão pela qual redesigno a audiência para o dia 18/07/2018 as 14:30, 

saindo a autora devidamente intimada. No mais, proceda o Sr. Gestor a 

verificação do endereço do requerido, conforme processos em 

andamento nesta vara, com fito de evitar novas redesignações. NADA 

MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Ribeiro Paião, Estagiário, o digitei e 

subscrevi. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Ana Elisa 

Netz do Amaral Thereza Cristina Martins Antunes Advogada da Parte 

Autora Parte Autora

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 117454 Nr: 6447-93.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS 

ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. AGROP. E HORTIFRUTIGRANJEIRO DA 

BAIXADA CUIABANA, OLETE BENEDITO VENTURA, Lázaro Soares 

Sobrinho, JOÃO BATISTA BOTELHO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751/MT, ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - OAB:2814/MT, SABINO 

DALLAGNOL NETO - OAB:7727 MT

 Vistos etc...

Não obstante o pleito de fls. 188/189 em pesquisa ao sítio da Anoreg, não 

verificou-se qualquer imóvel vinculado ao CNPJ da executada.

Desta feita, intimo a exequente para, no prazo de 15 dias acostar aos 

autos a matrícula atualizada do imóvel de fls. 106.

 Após, concluso para análise do pleito de fls. 188/189.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 374587 Nr: 10927-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPILLON PAPELARIA E LIVRARIA LTDA, 

EDEM FILIPALDI FILHO, NELIO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Banco Bradesco 

S/A em face de Papilon Papelaria e Livraria Ltda, Edem Filipaldi Filho e Nelio 

Fernandes, todos qualificados nos autos.

O executado Nelio foi citado pessoalmente às fls. 37, contudo, os demais 

executados foram citados via edital (fls. 77/80).

O Curador especial apresentou os embargos à execução (em apenso – 

Código nº 1201488).

Pois bem.

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 
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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).

Com efeito, intimo o exequente 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.

Sem prejuízo, na mesma oportunidade, deverá o credor trazer aos autos o 

cálculo atualizado da dívida.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o Banco pessoalmente, via 

correio com aviso de recebimento, para em 05 dias dar prosseguimento ao 

feito, sob a mesma admoestação.

Empós, com a juntada do A. R, retornem-me os autos conclusos para 

extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 834782 Nr: 40064-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROGETTARE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

IMÓVEIS LTDA - ME, SILVANA PINTO GONÇALVES GUIMARÃES, EDSON 

DE MATOS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, Marco André Honda Floes - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Em primeiro lugar, deixo de determinar a juntada da petição 

PEA 1271442 em razão desta ser idêntica a de fls. 141/154.Proceda-se a 

alteração do polo ativo da ação para Iresolve Companhia Securitizadora de 

Créditos Financeiros(...)Defiro a inserção de restrição sobre o veículo VW 

Kombi Furgão, Placa: NUC-0864 de propriedade da executada Progettare 

Comercio de Moveis e Utilidades Domesticas Ltda-ME.No mais, por 

verificar a ausência de citação dos executados, expeça-se edital de 

citação com prazo de 20 dias(...)NO MESMO EDITAL, intime-se a 

executada Progettare Comercio de Moveis e Utilidades Domesticas 

Ltda-ME acerca da penhora e avaliação do veículo VW Kombi Furgão, 

Placa: NUC-0864 de sua propriedade.Outrossim, procedo, ainda, pesquisa 

junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens 

dos executados(...)Consigno que as declarações foram regularmente 

arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado 

(Pasta de documentos Sigilosos XXXI). Com efeito, intimo a exequente 

para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou 

indique bens passíveis de serem penhorados, em 15 dias, tudo sob pena 

de extinção do feito.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se 

a exequente, via correio com aviso de recebimento, para proceder em 05 

dias com a mesma admoestação. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 161293 Nr: 1245-82.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Silva Parente, Sandra Helena Parente 

Sena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:9270/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM ABILIO SEABRA - 

OAB:0976/MT, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443/MT

 Vistos etc...

Em consonância com o artigo 337 da CNGC, proceda-se a abertura de 

volume a partir das folhas 201 (duzentas e um).

 Por ora, indefiro o pleito de fls. 201.

No mais, 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 dos executados passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto ao sítio da ANOREG 

(extratos em anexo).

Ante o resultado da pesquisa de imóveis, com fulcro no princípio da 

razoabilidade e, em razão da quantidade de páginas para serem 

impressas por este Juízo, intimo o exequente para que traga aos autos as 

necessárias certidões dos cartórios mencionados nos extratos em anexo, 

referente ao executado HÉLO SILVA PARENTE, no prazo de 15 dias, sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 101624 Nr: 15277-82.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEUZA D. MOREIRA SANTOS SIQUEIRA, 

SEBASTIÃO SIQUEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção à orientação do CNJ de que a citação por edital deve ser 

precedida de busca via Infojud/Infoseg, o que já ocorreu neste feito, 

assim, determino a citação ficta dos executados, conforme requerimento 

de fls. 139.

Desta feita, expeça-se o regular edital de citação/intimação, com prazo de 

20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do mesmo 

codex, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor.

Após, intime-se o exequente para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua 

publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - conforme 

disposto no parágrafo único do referido artigo, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do 

CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade 

no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Em caso de silêncio quanto a retirada e publicação do edital, cumpra-se a 

determinação de fls. 136, qual seja, “(...) 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.: 439868 Nr: 16737-26.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:OAB/SP 292.207, WALDIR LUIZ BULGARELLI - OAB:OAB/SP 

217.291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Fernandes de Souza - 

OAB:5721/MT

 (...) Às fls. 65/67 o exequente informou que a ação interposta pela 

requerida contra o Banco no Juizado Especial (ação de inexistência de 

débito nº 001.2010.012.726-3) apesar de ter sido julgada parcialmente 

procedente, em grau recursal foi extinta em virtude do reconhecimento da 

incompetência do Juizado Especial (Recurso Inominado nº 

001.2010.012.726-3). A impugnação aos embargos foi juntada 

equivocadamente nos autos da execução (fls. 72/76). Os autos vieram-me 

conclusos. Pois bem. De início, faço salientar que o incidente de falsidade 

é disciplinado pelo atual art. 430 e 433 do Código de Processo Civil 

(antigos 390 a 395 do CPC/73), podendo ser arguido pela parte 

interessada a qualquer tempo e grau de jurisdição. In casu, observa-se 
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que o incidente de falsidade arguido pela executada, tem como escopo 

reconhecer a falsidade dos documentos de fls. 33/34 apresentados pelo 

Banco, referentes ao Cédula de Contrato Bancário nº 81454. Ademais, 

verifica-se que tais argumentações revelam-se, a princípio, relevantes 

para o deslinde da causa, considerando que a pretensão da 

requerida/executada pode pôr fim a presente execução. Posto isso, não 

obstante a similitude das assinaturas constantes nos documentos 

acostados pelo Banco (fls. 33/34), com fito de evitar nulidades futuras, 

NOMEIO a Perita Grafotécnica - Sra. MARIA AURÉLIA BARBOSA 

FERREIRA, que pode ser encontrada pelo telefone 3664-3889 e/ou 

9971-0186, para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do artigo 157 do Código de Processo Civil/15, assim como 

apresente sua proposta de honorários, se for o caso. Com efeito, 

intime-se o Banco para que promova ao pagamento dos honorários, no 

prazo de 10 dias, sob pena de bloqueio on line. Empós, tudo cumprido, 

retornem - me os autos conclusos para designação do início dos trabalhos 

e demais deliberações. Intimem-se as partes desta decisão. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 237906 Nr: 6956-19.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR MARIA FACHIANO, ERCILIA DE 

ARAUJO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Às fls. 145 a exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o 

fito de bloqueio de ativos financeiros em nome das executadas(...)Com 

efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

inexitoso.Ademais, 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 das 

executadas passíveis de serem penhorados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens das 

executadas(...)Consigno que as declarações foram regularmente 

arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado 

(Pasta de documentos Sigilosos XXXI). Com efeito, intimo o exequente 

para se manifestar acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou 

indicar bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de suspensão do 

feito.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do exequente no 

que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a presente 

execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do 

referido artigo.Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, 

eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas 

pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do 

caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S).Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 285031 Nr: 7717-16.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR MARCOS MARCIANO, PAULO 

SÉRGIO MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:9.963 / MT

 (...) Após o recebimento da ação, às fls. 31/36 o Banco juntou aos autos, 

sem motivo aparente, as seguintes matrículas de propriedade dos 

devedores nº39.890, 48.218 e 51.064. Foi formalizado o termo de arresto 

quanto ao bem matriculado sob o nº 39.890 às fls. 37 que foi tornado 

INEFICAZ às fls. 46. Às fls. 55/71 o exequente requereu o arresto dos 

seguintes bens imóveis – matrículas nº 39.890, 51.064, 8010, 48.218 e 

33.304, tendo comprovado a averbação premonitória quanto à matrícula nº 

33.304 e 48.218, bem como às fls. 78/80 ao de matrícula nº 8010. O 

executado Paulo Sérgio deu-se por citado nos autos de código nº 359213 

(sentença fls. 81/82). Foi determinada a citação ficta do executado 

Aldemir Marcos às fls. 85, tendo sido realizada às fls. 97/100. O Banco 

requereu a expedição de mandado de penhora às fls. 103 quanto ao bem 

dado em garantia às fls. 09. Às fls. 106/108 o credor trouxe aos autos a 

comprovação da averbação premonitória de bens móveis junto ao 

DETRAN-MT. Por fim, às fls. 109/110 informou a baixa quanto ao bem 

matriculado sob o nº 33.304 em razão da liquidação do débito. Pois bem. 

Em primeiro lugar, INTIMO o Banco exequente para que promova à baixa 

quanto aos veículos de fls. 106/108 em razão de possuírem restrição por 

alienação fiduciária (extratos em anexo). Ademais, ante a informação de 

fls. 110, de que os executados liquidaram a dívida, intimo o Banco para 

que esclareça se foi em sua totalidade, sob pena de concordância tácita e 

posterior extinção nos termos do artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil. Sem prejuízo, comprovada a quitação integral da dívida, 

deverá ainda, o exequente promover as baixas quanto às demais 

premonitórias de fls. 76/77 e 79/80, sob pena da incidência de multa no 

montante de 20% do valor da causa em favor do Estado de Mato Grosso, 

nos termos do artigo 77, inciso III, do CPC2015. Após, tudo cumprido, 

retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 116422 Nr: 5825-14.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MORI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12.473-A/MS, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:198.040-A SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO LUIZ E. S. BRANDOLINI - 

OAB:6746

 Vistos etc...Em primeiro lugar, intimo os atuais causídicos da Instituição 

Financeira para, em 15 dias manifestarem acerca do requerimento de fls. 

135/136, formulado pelo escritório Sandro Pissini & Marquesini(...)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 do executado passíveis de serem penhorados e, em regular 

impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto 

ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens do 

executado(...)Consigno que as declarações foram regularmente 

arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado 

(Pasta de documentos Sigilosos XXXI). Com efeito, intimo o exequente 

para se manifestar acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou 

indicar bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou 

requerer o que entender de direito, tudo sob pena de 

suspensão.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do exequente 

no que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a presente 

execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do 

referido artigo.Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, 

eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas 

pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do 

caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S).Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 368349 Nr: 6112-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

COMERCIANTES DAS EMPRESAS DE VENDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLETO DE ARRUDA E SILVA REUS, EDENIZA 

MARIA RODRIGUES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614-0/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE APARECIDA MACIEL 

SILVA - OAB:15141/MT, Grideson Gomes dos Santos - 

OAB:14797/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 Vistos, etc.

Às fls. 168/169 o Banco requereu a intimação dos executados para que 

efetuem ao pagamento do montante remanescente quanto ao acordo (R$ 

13.630,34 posição em 23/08/2015), sob pena da realização de penhora.

Pois bem,

 DEFIRO o requerimento de fls. 168/169 e INTIMO os executados, por meio 

de seus patronos, via DJE, para que efetue ao pagamento do montante 

remanescente da dívida, atualizado na data do pagamento, no prazo de 15 

dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente para que 

indique bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou 

requeira o que entender de direito, no mesmo prazo.

Em caso de silêncio, intime-se o Banco, via correio com A.R, para que se 

manifeste no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Com a juntada do A.R, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 433874 Nr: 13152-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIS NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECORLAR DECORAÇÕES PARA SEU LAR 

LTDA - ME, WANDERLEY NASCIMENTO MAGALHAES, ROSANGELA 

AIMER BOSSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:126.504/SP, REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI 

- OAB:257.220 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos (Protocolo 

nº 382960/2018 de 12/04/2018 e 421602/2018 de 23/04/2018) 

concernente em requerimento de dilação de prazo e pagamento de 

diligência.

Tratam-se os autos de Ação de Execução por Título Extrajudicial 

formulada por Itapeva II Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Não Padronizados em face de Decorlar decorações para seu 

lar, Wanderley Nascimento Magalhães e Rosângela Aimer Bossa, todos 

qualificados nos autos.

Não obstante aos requerimentos de fls. 127/128 e 144/145, vislumbra-se 

dos autos que a executada DECORLAR não foi regularmente intimada na 

pessoa de sua representante legal Srª Rosangela Aimer Bossa acerca do 

bloqueio (arresto) de fls. 112/115, assim, intime-se, fazendo uso da 

diligência pendente de juntada (capa dos autos).

NÃO CONHEÇO do pleito de fls. 137, haja vista que já foram realizadas 

todas as pesquisas pertinentes às fls. 112/122 (infrutíferas).

Decorrido o prazo, retornem-me os autos para desbloqueio e suspensão 

do feito nos termos do art. 921 do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 368316 Nr: 6094-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDA DA SILVA BATISTA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, NELSON 

PASCHOALOTTO - OAB:8530-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo 

149047/2018.

Procedo neste momento a anotação dos novos causídicos da Instituição 

Financeira.

No mais, depreende-se dos autos que foram esgotadas as diligências 

realizadas tanto pelo exequente, quanto por este Juízo Especializado 

visando à localização de bens passíveis de serem penhorados em nome 

da executada, as quais restaram inexitosas, assim, dispõe o artigo 921 

CPC:

“ Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os 

embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de 

licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação 

nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.” (...)

Posto isso, SUSPENDO o presente feito, nos moldes do artigo 921, inciso III 

do CPC (nos termos do § 1º do referido artigo).

Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento 

de desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 231810 Nr: 1251-40.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FLOQUET DE AZEVEDO, MARIA DAS 

GRAÇAS PRATES AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Não obstante o resultado da pesquisa DRF, em pesquisa ao sítio da 

Anoreg vislumbra-se a ausência de bens imóveis em nome do executado 

Hélio (extratos em anexo).

Assim, depreende-se dos autos que foram esgotadas as diligências 

realizadas tanto pelo exequente, quanto por este Juízo Especializado 

visando à localização de bens passíveis de serem penhorados em nome 

dos executados, as quais restaram inexitosas, assim, dispõe o artigo 921 

CPC:

“ Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os 

embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de 

licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação 

nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.” (...)

Posto isso, defiro o pleito de fls. 106 e, SUSPENDO o presente feito, nos 

moldes do artigo 921, inciso III do CPC (nos termos do § 1º do referido 

artigo).

Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento 

de desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S).

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1201488 Nr: 5131-54.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAPILLON PAPELARIA E LIVRARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NUCLEO DE ATENDIMENTO E 

PROTEÇÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA - 

OAB:OAB/MT 3056

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, tendo em vista que a defesa do Embargante foi 

apresentada por curador especial, não há de se falar em custas 

processuais.

Ademais, intimo o embargado, por meio de publicação, via DJE, para 

impugnação no prazo de em 15 dias.

Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se o embargante para manifestação no mesmo prazo.

Sem prejuízo, procedo à inclusão do causídico do Banco Mauro Paulo 

Galera Mari no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1176943 Nr: 42788-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA TRANCOSO PACHECO ME, SANDRA 

MARA TRANCOSO PACHECO, CARLOS ROBERTO FERREIRA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO DE ALMEIDA VARGAS 

NUNES - OAB:10.220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, insta consignar que em razão da defesa dos 

executados ter sido apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de 

Curador Especial, não há que se falar em custas processuais.

Ademais, intimo o embargado, por meio de publicação, via DJE, para 

impugnação no prazo de em 15 dias.

Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se o embargante para manifestação no mesmo prazo.

Sem prejuízo, procedo à inclusão dos patronos do Banco Diego e Eduardo 

no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 777412 Nr: 30778-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO LOURENÇO SANCHES 

- OAB:11.333/MT, JOÃO FERNANDES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 5721/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:292.207/SP, MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI - 

OAB:14.793-A/ MT, WALDIR LUIZ BULGARELLI - OAB:OAB/SP 217.291

 Vistos, etc.

 Procedo a anotação correta dos advogados do Banco.

Em atenção à decisão exarada nesta data nos autos em apenso – Código 

nº 439868, aguarde-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 729215 Nr: 25201-05.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA ROCHA MELO - ME, MARIA 

DE FÁTIMA ROCHA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Banco Bradesco 

S/A em face de Maria de Fatima Rocha Melo –ME e Maria de Fatima Rocha 

Melo, todos qualificados.

Os executados foram citados via edital às fls. 43/45 em seguida, o 

Curador especial apresentou os embargos à execução (em apenso – 

Código nº 1118921).

Pois bem.

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).

Com efeito, intimo o exequente 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.

Sem prejuízo, na mesma oportunidade, deverá o credor trazer aos autos o 

cálculo atualizado da dívida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 852873 Nr: 55645-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCICLEIDE DA SILVA BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo PEA 

1273063.

Em primeiro lugar, não obstante o teor da petição de fls. 74 vislumbra-se 

que não foi apontada nenhuma irregularidade na formação do presente 

feito, devendo este, portanto, ter regular prosseguimento.

Indefiro o pleito de fls. 76/77 posto que divorciado da realidade 

fático-processual, o contido na petição a ser juntada, por não se 

enquadrar em nenhuma das hipóteses do artigo 313, do CPC, bem como a 

anotação do causídico José Lídio, ante a ausência de substabelecimento 

em seu favor.

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem 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 da parte credora.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens da executada passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente 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, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a finalidade de cumprir 

a determinação acima serão inadmitidos, além do que, darão azo à 

aplicação da multa de 20% do valor da causa em favor do Estado, 

disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 724194 Nr: 19834-97.2011.811.0041

 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): FATIMA APARECIDA DE LIMA NAZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206, THIAGO 

DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:OAB/MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Em primeiro lugar, intimo o advogado Thiago de Siqueira 

Batista Macedo para, no prazo de 15 dias acostar aos autos seu 

instrumento procuratório/substabelecimento(...)em regular impulso oficial 

procedo a pesquisa do endereço atual desta por meio do sistema Infojud, 

ocasião em que se chegou a endereço análogo ao diligenciado às fls. 60 

(extrato em anexo).Assim, expeça-se edital de citação com prazo de 20 

dias(...).Após, intime-se a parte exequente para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido 

artigo.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins.Ademais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens dos devedores passíveis de serem arrestados, 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 da parte 

credora.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens da executada passíveis de serem 

arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, intimo o 

exequente para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indique bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 

dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, tudo sob 

pena de extinção do feito.Em caso de silêncio, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a 

finalidade de solucionar a pendência acima serão inadmitidos, além do que, 

darão azo à aplicação da multa de 20% do valor da causa em favor do 

Estado, disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1014571 Nr: 29547-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Por verificar a ausência de citação do executado, defiro 

parcialmente o pleito de fls. 47, procedendo a pesquisa do endereço atual 

deste por meio do sistema Infojud, ocasião em que se chegou ao mesmo 

endereço da exordial, diligenciado infrutiferamente às fls. 45, pois o 

executado mudou-se (extrato em anexo).Assim, expeça-se edital de 

citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 

257, inciso I, do CPC, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após, intime-se a parte exequente 

para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma vez em jornal 

local de grande circulação(...).Ademais, apesar de não ser um múnus do 

Poder Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis de serem 

arrestados, 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 da parte credora.De fato, vislumbro dos autos a 

viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens do executado 

passíveis de serem arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à 

pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca 

das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de 

serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de 

direito, no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.Na mesma 

oportunidade, deverá o exequente acostar aos autos planilha atualizada 

do débito.Em caso de silêncio, intime-se o exequente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a 

finalidade de cumprir a determinação acima serão inadmitidos, além do 

que, darão azo à aplicação da multa de 20% do valor da causa em favor 

do Estado, disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1034246 Nr: 38744-36.2015.811.0041

 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): CAMILA CRISTINA PAIXÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERLEN CRISTINE PEREIRA 

KOCH - OAB:8428/MT

 Vistos etc...

Não obstante o pleito de fls. 120, verifica-se que a validade da procuração 

apresentada às fls. 06/07 é 31 de dezembro de 2015.

Desta feita, intimo o causídico Felipe Andres Acevedo Ibañez para, no 

prazo de 15 dias acostar aos autos procuração atualizada para posterior 

levantamento do alvará, ou apresentar os dados bancários do Banco 

Honda.

Em caso de silêncio, arquive-se os autos com as anotações e baixas 

devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1115942 Nr: 17005-70.2016.811.0041

 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 RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655, LEANDRO GARCIA - OAB:OAB/SP 210.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO SILVA 

JUNIOR - OAB:5.222/MT

 Vistos etc...

NÃO CONHEÇO de nenhum dos termos dos Embargos de Declaração de 

fls.198/198v, posto que nenhum de seus fundamentos se coaduna com a 

realidade dos autos, inclusive, foi a parte intimada para regularizar o 

processo, não havendo de se falar em intimação pessoal, no caso de 

pressupostos processuais.

Outrossim, tratam-se os autos de ação de busca e apreensão ajuizada 

por Banco Rodobens S/A em face de MAV Comercio e Transportes 

Ltda-ME (em recuperação judicial).

Às fls. 195/196 a ação foi extinta por ausência de pressupostos, ante a 

ausência do contrato nº 008.3838, notificação extrajudicial referente ao 

contrato, bem como planilha de débitos.

Às fls. 206/209 as partes informaram acordo quanto a 04 Contratos de 

Abertura de Credito de Recurso Repassados pelo BNDES com Garantia de 

Alienação Fuduciária – FINAME nº 83838, 83839, 83840, 83841, bem como 

em relação a 02 contratos de Arrendamento Mercantil Operacional Leasing 

Flex Plano Mais nº 74596 e 74597, não havendo impedimento de seu 

conhecimento, visto que a composição pode ocorrer em qualquer fase 

processual.

Desta feita, tendo-se em vista que a empresa encontra-se em 

recuperação judicial, oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, 

bem como, intime-se o Administrador, informando sobre o acordo 

entabulado entre as partes, para querendo manifestar em 15 dias.

Após o transcurso do prazo para cumprimento integral da obrigação 
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(29/06/2018), concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 390417 Nr: 26204-63.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HANNA KAREN DA SILVA BELIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBENEZER SOARES BELIDO - 

OAB:2774, KEYLA DA SILVA BELIDO - OAB:15165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - OAB:20720-B, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Ante a inércia da Executada para cumprir de forma voluntária a sentença, 

procedo a intimação da Instituição Financeira para, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se nestes autos requerendo o que entender de direito, sob 

pena de envio dos autos à Central de Arrecadação e Arquivo, o qual 

promoverá a cobrança de custas e taxas processuais antes do 

arquivamento do caderno processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 769999 Nr: 22998-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO J. SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - 

OAB:10444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos da decisão de fls. 217, bem como, ante o cálculo de fls. 

221/222, procedo a intimação DAS PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE 

15 (QUINZE) DIAS, manifestarem-se acerca do trabalho acostado às fls. 

221/222.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1118921 Nr: 18306-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA ROCHA MELO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

DE ATENDIMENTO E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, insta consignar que em razão da defesa dos 

executados ter sido apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de 

Curador Especial, não há que se falar em custas processuais.

Ademais, intimo o embargado, por meio de publicação, via DJE, para 

impugnação no prazo de em 15 dias.

Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se o embargante para manifestação no mesmo prazo.

Sem prejuízo, procedo à inclusão do causídico do Banco Mauro Paulo 

Galera Mari no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 835197 Nr: 40405-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

TELEBORBA LTDA, LEÔNIDAS FREITAS AMORIM, ENIO PEREIRA LEITE

 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, 

WÁLLACE ELLER MIRANDA - OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Proceda-se a retificação do polo ativo da ação para Ativos 

S/A Securitizadora de Créditos Financeiros(...)intimo a parte exequente 

para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do 

Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado(...)exequente pugnou pela tentativa de localização de ativos 

financeiros, através do BACENJUD às fls. 08(...)Com efeito, considerando 

que a busca de ativos financeiros junto ao sistema BACENJUD localizou e 

bloqueou valores ínfimos (R$ 1,73), procedo ao desbloqueio do referido 

valor(...)De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens dos executados passíveis de serem 

arrestados/penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa 

junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, 

procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas 

declarações de renda e bens dos executados(...)Com efeito, intimo o 

exequente para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indique bens passíveis de serem arrestados/penhorados, no 

prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, 

sob pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo e, não havendo 

manifestação do exequente no que tange as pesquisas realizadas em 

epígrafe, suspendo a presente execução nos moldes do artigo 921, inciso 

III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.Sem prejuízo, em caso de 

suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS 

EXECUTADOS.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 110813 Nr: 1895-85.2003.811.0041

 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 SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIOLÂNDIA DIESEL LTDA., LUIZ ANTÔNIO 

RORATO, CARLOS ROBERTO SPERINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCOS ANDRE HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Em primeiro lugar, haja vista a ausência de comprovação de cessão 

de créditos às fls. 191/192, intimo os causídicos cadastrados nos autos 

para que tragam a prova da referida cessão no prazo de 15 dias, sob 

pena de desentranhamento das petições referentes à cessão noticiada e 

entrega aos subscritores. Outrossim, com fulcro no princípio da 

efetividade, expeça-se mandado de citação em nome do 3º requerido, 

CARLOS ROBERTO SPERINI, a ser cumprido no seguinte endereço R. 

REPUBLICA DA ARGENTINA, Nº 589, RES. TROPICAL, APT. 301, JARDIM 

TROPICAL, NESTA CIDADE, CEP Nº 78065-198, nos termos do art. 252, 

parágrafo único do CPC/2015, vejamos: “Art. 252. Quando, por 2 (duas) 

vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou 

residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, 

intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de 

que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que 

designar. Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos 

com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput 

feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de 

correspondência.” Com efeito, intimo o Banco exequente para, no prazo 

de 15 dias, promova ao depósito da diligência para cumprimento do 

mandado expedido nestes autos, nos termos do Provimento nº. 07/2017 – 

CGJ, que implantou o controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Consignando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). Após, conclusos para deliberações. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 252751 Nr: 18555-52.2006.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

COMERC. DE MEDIC., PERF,E COSM DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ANTUNES DA SILVA, ODECI 

TEREZINHA RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUÍS ALVES - 

OAB:7432/MT, DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:10220, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de execução formulada por SICREDI 

EMPREENDEDORES em face de BENEDITO ANTUNES DA SILVA e outra, 

todos qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo às fls. 151/154.

Em seguida, a avença foi homologada, conforme se vê às fls. 155.

Às fls. 166/168 o Banco informou que o executado deixou de efetuar ao 

pagamento da ÚLTIMA parcela do acordo, no montante de R$145,79, 

pugnando, ao final, pela intimação do devedor para que promova ao 

pagamento da referida parcela em aberto.

Ademais, tendo em vista que o executado não constituiu patrono nos 

autos, bem como o tempo decorrido desde a interposição da ação, 

procedo à realização de pesquisa de endereço no INFOSEG, ocasião em 

que se chegou ao seguinte:

- Manoel Ramos Lino, 23, Quadra 29, Bloco 06, Coophamil, CEP: 

780280-80, nesta cidade.

Posto isso, expeça-se mandado de intimação ao executado BENEDITO, 

para que efetue ao pagamento da última parcela do acordo entabulado às 

fls. 151/143, no montante de R$145,79 (que deverá ser atualizado até a 

data do pagamento).

Para tanto, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias, promova ao 

depósito da diligência para cumprimento do mandado expedido nestes 

autos, nos termos do Provimento nº. 07/2017 – CGJ, que implantou o 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT, cuja guia para pagamento deverá ser emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Após, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o Banco para que 

requeira o que direito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Em caso de silêncio, intime-se o exequente, pessoalmente, via correio com 

A.R para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento, sob a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 947960 Nr: 59122-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S.A, OSMAR BRASIL DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECORE CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA - 

ME, WANDERSON SEBASTIÃO NEPOMUCENO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Em primeiro lugar, indefiro o pleito contido às fls. 55, haja vista 

que, apesar do artigo 247 do CPC não repetir claramente a regra da 

vedação da citação por correio nos processos de execução, ao ver deste 

Juízo Especializado a referida medida ainda é aplicável. Nesse 

sentido(...)intimo a parte exequente para, em 15 dias promover ao depósito 

da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado(...)Após, expeçam-se mandados de citação e 

demais atos aos endereços apresentados às fls. 55. Quanto à executada 

Decore Construção e Comercio: (Rua Paris, Nº 10, Sala 01, Bairro 

Rodoviária Parque, bem como a Rua Madrid, Nº 151, Bloco A8, Apto 102, 

Bairro Rodoviária Parque), e quanto ao executado Wanderson (Rua 

Estevão de Mendonça, Nº 2200, Apto 404, Bairro Morada do Sol, Rua Julio 

Muller, Nº 106, Bairro Santa Isabel e, Rua Carajana, Nº 418, Bairro Jardim 

Gramado).No mais, às fls. 07 o exequente pugnou pela realização de 

BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome dos 

executados(...)Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido 

procedimento restou inexitoso(...)De fato, vislumbro dos autos a 

viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens dos 

executados passíveis de serem arrestados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens dos 

executados(...)Com efeito, intimo o exequente para se manifestar acerca 

das pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, 

tudo sob pena de suspensão(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1074898 Nr: 57460-14.2015.811.0041

 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): SETEMBRINO MORAES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, INDEFIRO o requerimento de fls. 71, uma vez que todas 

as pesquisas pertinentes já foram realizadas (fls. 63/69), inclusive, a 

referente a obtenção das declarações de imposto de renda.

Ademais, MANTENHO a SUSPENSÃO do presente feito nos termos do 

artigo 921, inciso III do CPC/2015 de fls. 62 parte final.

Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento 

de desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 241543 Nr: 657-56.1988.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eduardo Monteiro de Araújo, JOSE 

ALBUQUERQUE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1.938-A

 (...) Em primeiro lugar, intimo o Banco para que traga aos autos o CPF 

correto do 2º executado para a realização das pesquisas, sob pena de 

extinção quanto a este. No que tange ao executado José Eduardo, 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. (...) Com 

efeito, intimo o exequente 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. Após, em caso de silêncio, intime-se o 

BANCO pessoalmente, via correio com aviso de recebimento, para em 05 

dias dar prosseguimento ao feito, sob a mesma admoestação. Empós, com 

a juntada do A. R, retornem-me os autos conclusos para extinção. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 181684 Nr: 28441-46.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. T. MACHADO - ME, ADEMILSON TEODORO 

MACHADO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3.110/MT

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, indefiro o pleito de fls. 92 protocolado em 25/08/2016, 

pois não é aceitável o acolhimento de pedidos nesse sentido em uma ação 

que tramita desde o ano de 2004.

Desta feita, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias indicar nos autos 

a exata localização do imóvel a ser avaliado, sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a finalidade de 

solucionar a pendência acima serão inadmitidos, além do que, darão azo à 

aplicação da multa de 20% do valor da causa em favor do Estado, 

disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 792830 Nr: 46919-24.2012.811.0041

 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): RODRIGUES GRILL RESTAURANTE LTDA - ME, 

CUSTÓDIA MOURA RODRIGUES, DIONISIO RODRIGUES, FABIO LEANDRO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.165/A-MT, 

GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - OAB:17.980-A / MT, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - 

OAB:198.040-A SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JANAINA HELIODORO ALVES - 

OAB:10.113

 Intimação da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do seu pedido de desarquivamento, sob pena de retorno dos autos 

a central de arquivo .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 768736 Nr: 21647-28.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚLEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A

 Nos termos da decisão de fls. 153, procedo a INTIMAÇÃO DAS PARTES 

PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, manifestarem-se acerca 

da certidão expedida pela Contadoria do Fórum às fls. 156.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 794382 Nr: 696-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO GARCIA DE ARAÚJO

 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: ELIZETE APARECIDA O. 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:15.687-A/MT, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - OAB:221.386 

OAB/SP, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista que inexiste condenação de honorários em favor da 

causídica Fabianie, tenho que o requerimento de fls.364, se encontra em 

desconformidade com a realidade processual: “(...)Por ter a ré decaído de 

parte mínima, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00, contudo suspendo-a 

pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da 

assistência judiciária.(...)”, bem como que a sentença de fls. 249/255 foi 

mantida na fase recursal.

Portanto, persiste somente a condenação da Instituição Financeira quanto 

ao montante de R$178,29 em 30/09/2015, ao que tudo indica, liquidado 

com o depósito de fls.348 em R$367, 89.

Desta feita, intimo as partes para em 15 dias, prestarem os 

esclarecimentos que entenderem necessários.

Transcorrido em silêncio, conclusos para extinção por cumprimento da 

obrigação e expedição de alvará em favor da advogado, conforme dados 

de fls.364 e poderes de fls.15.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 423895 Nr: 8151-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNHARD KURTZ, JOSÉ AUGUSTO MOTTA GARCIA, 

ADÃO JACOBOWSKI, ELIZABETH KURTZ, BERTRIZ KURTZ, FRIEDEL 

KURTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGILDO VINÍCIUS DA ROCHA 

DREYER - OAB:76743/RS, AMARINHO LEMOS DOS SANTOS - 

OAB:15982, JULIANO MOGNOL - OAB:78184/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A MT, FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:198.040-A SP

 Nos termos da decisão de fls. 314, bem como, ante o documento de fls. 

318/319, procedo a intimação DAS PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE 

15 (QUINZE) DIAS, manifestarem-se acerca da certidão expedida pela 

Contadoria às fls. 318/319.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 373297 Nr: 9705-04.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA BRASIL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO HUNZE 

PINTO - OAB:9297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Intimação DAS PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, 

manifestarem-se acerca da certidão expedida pela ontadoria do Fórum às 

fls. 697.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 5256 Nr: 5700-85.1999.811.0041

 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): CADEADO ZOOTECNICA LTDA, PAULO DE 

TARSO DOS SANTOS MARTINS, MARLENE RENK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, 

Maria Beatriz Theodoro Gomes - OAB:2853-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDENIR RODRIGUES 

BARBOSA FILHO - OAB:21642/O

 Ante a constituição de advogado pelos Executados, bem como, intimação 

dos mesmos acerca da penhora levada a cabo nestes autos, e, ainda, 

considerando a apresentação de Exceção de Pré-Executividade de fls. 
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295/305; pedido de baixa de penhora de fls. 306/311 e pedido de fls. 312, 

PROMOVO A INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA, NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS, MANIFESTAR-SE ACERCA DOS PEDIDOS DOS 

EXECUTADOS, BEM COMO, REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 93195 Nr: 1032-08.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO BORGES - 

OAB:1.056/MT, FABIULA MÜLLER KOENIR - OAB:22819/PR, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 (...) O nobre curador especial manifestou-se às fls. 66, deixou de 

apresentar os embargos à execução, protestando por sua intimação após 

a efetivação da penhora do bem dado em garantia. Os autos vieram 

redistribuídos em 06 de março de 2008 (fls. 84) e, com a verificação de 

que o bem imóvel situava-se na Comarca de Campo Grande/MS, 

determinou a expedição da missiva àquele Juízo. O Banco efetuou à 

retirada da Carta Precatória (fls. 90 – 04/03/2012) com o fito de distribuí-la, 

contudo, não comprovou até a presente data. Em seguida, pugnou pela 

juntada de procuração/substabelecimento às fls. 93/95, 96/99. Apesar de 

regularmente intimado a comprovar a distribuição da missiva às fls. 

100/101, o exequente manteve-se inerte (fls. 102). Por fim, requereu 

novamente a juntada de substabelecimento/procuração e restabelecimento 

de prazo, se fosse o caso (fls. 103/109). Os autos vieram-me conclusos. 

Pois bem. Em razão da retirada da missiva de fls. 90, este Juízo 

Especializado promoveu à pesquisa junto ao sítio do e. TJMS com o fito de 

verificar se houve a necessária distribuição da Carta Precatória (extrato 

em anexo), ocasião em que foram encontradas 5 ações de execução 

fiscal e 1 ação penal, inexistindo, portanto, menção à epístola em questão. 

Desta feita, ante o transcurso do tempo, TORNO SEM EFEITO a missiva de 

fls. 90 e determino a expedição de nova Carta Precatória à Comarca de 

Campo Grande/MS. Sem prejuízo, saliento que o envio da missiva se dará 

via Malote Digital, devendo, para tanto, o Banco exequente efetuar ao 

recolhimento das custas necessárias à distribuição naquele Juízo (cuja 

guia para pagamento deverá emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado do Mato Grosso www.tjmt.jus.br), bem como 

comprovar o seu pagamento, no prazo de 15 dias. Em caso de silêncio, 

intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito em igual prazo, 

sob pena de extinção. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 63618 Nr: 5724-11.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGOVERDI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPASTORIL FERNANDES LTDA, JARBAS 

LEITE FERNANDES, SONIA TEREZA DE ALMEIDA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Paulo Zambrim 

Mendonça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO PIRES RAMOS - 

OAB:19616/SP, JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:2544-A/MT, 

LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT

 Intimação para o Advogado PÉRSIO THOMAS FERREIRA ROSA OAB/SP 

N° 183.463, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do seu 

pedido de desarquivamento, sob pena de retorno dos autos a central de 

arquivo .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 348622 Nr: 18722-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO MULTICARNES LTDA ME, 

CLÁUDIO GARCIA, REGINA APARECIDA GONZALEZ GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JULIANA GOMES TAKAIAMA - OAB:14.119/MT, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 (...) Em primeiro lugar, ante o evidente desinteresse do Banco quanto ao 

Fusca 1980 (fls. 101), assim como, diante do transcurso do tempo 

(aproximadamente 38 anos) é patente desvalorização do bem móvel, 

razão pela qual o seu enquadramento nos termos do art. 836 do CPC/2015 

é a medida que se impõe. (...) Com efeito, intimo o exequente 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. Após, em caso de silêncio e, diante 

da inexistência de bens passíveis de serem penhorados, SUSPENDO o 

presente feito nos termos do artigo 921, inciso III do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 167650 Nr: 17235-35.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGOVERDI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. R. COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

LTDA, JOÃO WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS, APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS - OAB:8085/MT, MAURICIO B. PETRAGLIA JR - OAB:OAB/MT 

7.215

 (...) Com efeito, intimo o exequente 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. Após, em caso de silêncio, 

intime-se o BANCO pessoalmente, via correio com aviso de recebimento, 

para em 05 dias dar prosseguimento ao feito, sob a mesma admoestação. 

Empós, com a juntada do A. R, retornem-me os autos conclusos para 

extinção. Sem prejuízo, em consonância com o art. 337 da C.N.G.C, 

proceda-se à abertura de volume. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1104819 Nr: 12493-44.2016.811.0041

 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): ALISSON LUIZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Em primeiro lugar, indefiro o pleito contido às fls. 57, haja vista 

que, apesar do artigo 247 do CPC não repetir claramente a regra da 

vedação da citação por correio nos processos de execução, ao ver deste 

Juízo Especializado a referida medida ainda é aplicável(...)No mais, em 

regular impulso oficial, procedo a pesquisa do atual endereço do 

executado via sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito (extrato em 

anexo).Desta feita, intimo a parte exequente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – 

CGJ(...)expeça-se mandado de citação e demais atos ao endereço: Rua 

Ipe, Nº 26, Quadra 17, Bairro Jardim Imperial II, nesta cidade.No mais, às 

fls. 05 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o fito de 

bloqueio de ativos financeiros em nome do executado(...)Com efeito, 

verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

inexitoso(...)De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens do executado passíveis de serem 

arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, 

ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações 

de renda e bens do executado(...)Com efeito, intimo o exequente para se 

manifestar acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens 

passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que 

entender de direito, tudo sob pena de suspensão.Decorrido o prazo e, não 

havendo manifestação do exequente no que tange as pesquisas 
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realizadas em epígrafe, suspendo a presente execução nos moldes do 

artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.Sem 

prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO EXECUTADO.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1044405 Nr: 43660-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANGO KURAMOTI, MATIKO NISHIMURA KURAMOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas calculadas às fls. 24, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 155292 Nr: 581-27.1991.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA LUIZA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788/MT, HEVERTON RENATO MONTEIRO PADILHA, - 

OAB:10.146-MT, IONI FERREIRA CASTRO - OAB:4298-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 (...) Às fls. 802 foi realizada a transferência dos valores 

indisponibilizados por meio do bloqueio on-line (Bacenjud) realizado nestes 

autos. Contudo, após ter sido oficiada para vinculação dos valores, a 

Conta de Depósitos Judiciais informou às fls. 740vº que tais valores não 

foram localizados, requerendo, ainda, a intimação da instituição financeira 

(Banco Itaú) para que efetivasse a comprovação da transferência, o que 

não foi realizado até a presente data (extrato em anexo). Às fls. 868vº o 

Banco informou o depósito no valor de R$61.123,15, pugnando pela 

extinção do feito nos termos do artigo 924, inciso II do CPC/2015. A 

requerente Dalva concordou com o valor depositado (fls. 870). Os valores 

encontram-se pendentes de vinculação (extrato em anexo). Pois bem. Em 

primeiro lugar, tendo em vista que apesar deste Juízo Especializado ter 

feito o bloqueio de fls. 795 e 802, é clarividente que o Banco requerido não 

promoveu à transferência desses valores por meio do BACENJUD 

(mantenho os valores em seu poder), assim, ante a inexistência de 

prejuízo, uma vez que tais valores permaneceram em poder do devedor, 

torno ineficaz a referida penhora. Ademais, ante a concordância da 

requerente Dalva quanto ao valor depositado às fls. 868vº e, via de 

consequência, o integral cumprimento da obrigação, a extinção do feito é a 

medida que se impõe. Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação 

de Execução formulada por DALVA LUIZA DA CUNHA em face de BANCO 

ITAÚ S/A, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Ademais, não obstante o contido no Ofício nº 47/2016-DDJ e Resolução nº 

011/2014 – TP oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para que realize a 

necessária vinculação do montante descrito no extrato em anexo ao 

presente feito (fls. 868vº). Empós, retornem-me os autos conclusos para 

a liberação integral do necessário Alvará Judicial em favor da requerente 

Dalva (dados bancários às fls. 20 e 144). Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se, procedendo as anotações e baixas devidas. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 153205 Nr: 568-33.1988.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REY INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO 

DE GUARANÁ LTDA, ADEMIR RODRIGUES CARVALHO, LEONOR EVALDO 

DRIESSEN, LILIANE CHRIST DRIESSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS KERSTING 

ROQUE - OAB:7258/MT, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL

 Vistos, etc.

O exequente pugnou pela realização de pesquisa junto ao Renajud e 

Infojud às fls. 389 e 390.

Pois bem.

Em primeiro lugar, insta consignar que já fora realizada pesquisa via 

Infojud (Pasta III de documentos sigilosos), razão pela qual INDEFIRO o 

referido pleito.

Ademais, 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).

Posto isso, ante a inexistência de bens passíveis de serem penhoradas, 

SUSPENDO o feito nos termos do art. 921, inciso III do Código de Processo 

Civil.

Outrossim, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de desarquivamento 

para realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo 

juízo, portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, deverá 

ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS 

DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 127493 Nr: 15072-19.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINAS VEIC ESTACIONAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Banco Itaú S/A 

em face de Minas Veic Estacionamento Ltda e outros, todos qualificados 

nos autos.

A presente ação foi distribuída em 19 de agosto de 2003 (fls. 04vº), bem 

como foi recebida em 21 de agosto de 2003 (fls. 13).

A executada Ana foi citada às fls. 29.

Em seguida o Banco requereu a suspensão do feito nos termos do artigo 

791, inciso III do CPC/73 (fls. 32).

Foram realizadas pesquisas nos cartórios com o fito de localizar bens dos 

executados passíveis de serem penhorados, contudo, sem êxito (fls. 

33/46).

Às fls. 47 foi deferida a suspensão pelo prazo de 06 meses.

Foi aportada aos autos a cópia da ação revisional interposta pelos 

executados às fls. 56/66.

O Banco trouxe um cálculo unilateral, todavia, em razão do teor da 

sentença de fls. 56/66, determinou-se a adequação da planilha, o que não 

foi realizado pelo Banco.

Por fim, às fls. 98 nomeou-se perito para adequação dos cálculos. Em 

seguida, foi apresentada a proposta de honorários, da qual o Banco 

discordou (fls. 108), aduzindo tratar-se de cálculo simples.

Assim, concedo ao exequente o prazo de 15 dias, para trazer aos autos o 

cálculo do valor devido, de acordo com as decisões lançadas nestes 

autos, sob pena de extinção.

Indefiro a suspensão do feito.

Transcorrido, em caso de silêncio, intime-se via correio com aviso de 

recebimento para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.
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Empós, conclusos para os fins do artigo 485 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 74791 Nr: 1345-37.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILA VELHAS PEDRAS DECORATIVAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/MT, INALDO 

XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9270/MT, MARIEL 

MARQUES OLIVEIRA - OAB:6.040/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Banco Bradesco 

em face de Vila Velhas Pedras Decorativas Ltda, ambos qualificados.

A missiva em apenso (Código nº 1507 – 1218/21998) foi devolvida com a 

informação de que havia alcançado seu objeto, o que evidentemente não 

ocorreu, já que apesar de havido 10 tentativas de venda do imóvel (entre 

1998 a 2007) todas sobejaram infrutíferas, nem mesmo o Banco Credor 

manifestou a intenção de adjudica-lo, apesar de ter sido intimado para se 

manifestar nos autos da missiva se possuía interesse.

Posto isso, intimo o Banco para declarar a pretensão de adjudicação no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Em caso negativo, deverá indicar outros bens passíveis de penhora, tendo 

em vista que não há de imortalizar o feito, da forma com que se encontra.

Insistindo no bem nominado na CP, será nomeado perito à suas expensas, 

com fito de levantar sua localização e avaliação, devendo juntar matrícula 

atualizada do imóvel em comento.

Em caso de inércia, intime-se via correio com AR, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 339681 Nr: 10130-65.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COELHO DA SILVA & CIA LTDA ME, MARCOS 

PEREIRA DA SILVA, FERNANDA COELHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da melhor análise dos autos, verifica-se que os bens encontrados na 

pesquisa via sistema Renajud enquadram-se nos termos do artigo 836 do 

Código de Processo Civil, uma vez que o valor encontra-se sem 

atualização desde o ano de 2008, senão vejamos:

“Art. 836: (...) Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que 

o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução. (...)”

Além disso, é manifesto o desinteresse do exequente na distribuição da 

carta precatória de fls. 80.

Assim, depreende-se dos autos que foram esgotadas as diligências 

realizadas tanto pelo exequente, quanto por este Juízo Especializado 

visando à localização de bens passíveis de serem penhorados em nome 

dos executados, as quais restaram inexitosas, assim, dispõe o artigo 921 

CPC:

“ Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os 

embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de 

licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação 

nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.” (...)

Posto isso, defiro o pleito de fls. 86 e, SUSPENDO o presente feito, nos 

moldes do artigo 921, inciso III do CPC (nos termos do § 1º do referido 

artigo).

Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento 

de desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 117319 Nr: 6290-23.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS SUARES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO BORGES - 

OAB:1.056/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, 

MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Não obstante o teor da petição de fls. 118 vislumbra-se que não foi 

apontada nenhuma irregularidade na formação do presente feito, devendo 

este, portanto, ter regular prosseguimento.

Assim, 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 do executado passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente 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 do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 374755 Nr: 11158-34.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVALINO DE FRANÇA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, não obstante o teor da petição de fls. 86 vislumbra-se 

que não foi apontada nenhuma irregularidade na formação do presente 

feito, devendo este, portanto, ter regular prosseguimento.

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 do executado passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente 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 do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 
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correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 822164 Nr: 28345-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE LESCANO DE MORAIS, ANTÔNIO 

CARLOS DA SILVA TADANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 18.806, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HONORIO DE 

CASTRO - OAB:3541-B

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, intimo o causídico Luiz Augusto Malheiros Abreu 

Cavalcanti para, no prazo de 15 dias acostar aos autos seu instrumento 

procuratório, a fim de possibilitar a análise do pleito de fls. 125/126.

Ademais, não obstante o teor da petição de fls. 123 vislumbra-se que não 

foi apontada nenhuma irregularidade na formação do presente feito, 

devendo este, portanto, ter regular prosseguimento.

Assim, 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 dos executados passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Salienta-se que o bem encontrado na pesquisa via sistema Renajud 

enquadra-se nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil 

(extrato em anexo), senão vejamos:

“Art. 836: (...) Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que 

o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução. (...)”

Sem prejuízo, intimo o exequente 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 do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 334512 Nr: 5058-97.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI JORGE ALVES - ME, RUI JORGE ALVES, 

EDILAINE MAGALHÃES DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Em primeiro lugar, indefiro o pleito de fls. 125/126, tendo-se 

em vista que o montante bloqueado às fls. 122 vº foi desbloqueado por 

ser ínfimo, conforme se infere da decisão de fls. 111, segundo 

parágrafo.Desta feita, procedo pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção 

das últimas declarações de renda e bens dos executados(...)Consigno 

que as declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXXI). Com efeito, intimo o exequente para se manifestar acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, 

tudo sob pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo e, não havendo 

manifestação do exequente no que tange as pesquisas realizadas em 

epígrafe, suspendo a presente execução nos moldes do artigo 921, inciso 

III do CPC e termos do § 1º do referido artigo, ante o evidente desinteresse 

do exequente na distribuição da missiva de fls. 77.Sem prejuízo, 

INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 817588 Nr: 24017-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VERDURAS 

LTDA ME, CINTIA MIYUKI TANAKA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Detran/MT para 

determinar o bloqueio da documentação do veículo Chevrolet Captiva, haja 

vista que, além de o veículo ser alienado fiduciariamente, possui restrição 

inserida pelo Juízo do Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá. Outrossim, 

indefiro o pleito de citação via postal das executadas, haja vista que, 

apesar do artigo 247 do CPC/2015 não repetir claramente a regra da 

vedação da citação por correio nos processos de execução, ao ver deste 

Juízo Especializado a referida medida ainda é aplicável. (...)No mais, 

depreende-se dos autos que foram esgotadas as diligências realizadas 

tanto pelo exequente, quanto por este Juízo Especializado visando à 

localização de bens passíveis de serem penhorados em nome das 

executadas, as quais restaram inexitosas, assim, dispõe o artigo 921 

CPC:“ Suspende-se a execução:I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no 

que couber;II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito 

suspensivo os embargos à execução;III - quando o executado não possuir 

bens penhoráveis;IV - se a alienação dos bens penhorados não se 

realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não 

requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;V - quando 

concedido o parcelamento de que trata o art. 916.” (...)Posto isso, 

SUSPENDO o presente feito, nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC 

(nos termos do § 1º do referido artigo).Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO 

CONHEÇO, desde já, eventual requerimento de desarquivamento para 

realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, 

portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer 

somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, 

DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 70194 Nr: 4059-67.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVROFÉRTIL PRODUTOS DA LAVOURA 

LTDA., ILMAR KASPER SERWES, ALMIR ZERWES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LUCIA DELLA VALLE 

BIOLCHI - OAB:11581/RS

 Vistos, etc.

Considerando o transcurso do tempo quanto ao requerimento de 

suspensão de fls. 215, INDEFIRO o referido pleito e intimo o exequente 

para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção.

Decorrido o prazo sem a manifestação da parte interessada, intime-se o 

Banco exequente, via correio com aviso de recebimento, para 

manifestar-se em igual prazo, sob a mesma admoestação.

Em caso de inércia, é sabido que “a extinção do processo, por abandono 

da causa pelo autor, depende de requerimento do réu (Súmula 240 STJ – 

RSTJ 144/75)” e, sobejando a evidente a desídia do exequente quanto ao 

andamento do presente feito, intime-se o(s) executado(s), via DJE, para 

que manifeste(m) seu interesse no prosseguimento no feito, no prazo de 

05 dias, sob pena de anuência quanto a extinção do presente feito.
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Empós, decorrido o prazo sem a manifestação das partes retornem-me os 

autos conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 179392 Nr: 26645-20.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECARLO ENGENHARIA LTDA, CARLOS 

HENRIQUE M. PEIXOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026

 Vistos etc...

Verifica-se dos autos que às fls. 150 foi expedido mandado de avaliação 

dos imóveis matrículas 21.328 e 28800, pertencentes ao segundo 

executado, contudo, o referido mandado foi encaminhado para Oficial de 

Justiça Ernesto Yoiti Sakamoto que não atuava na zona de localização dos 

bens, conforme certidão de fls. 151.

Assim, às fls. 152 o Sr. Gestor expediu ofício à Sra. Gestora da central de 

mandados para que esta procedesse a intimação do referido Oficial de 

Justiça para que o valor da diligência de fls. 49 fosse devolvido em 48 

horas, o que possibilitaria a redistribuição para a zona correta, no entanto, 

o Oficial de Justiça deixou de cumprir o solicitado.

Às fls. 153 o Banco pleiteou pela expedição do termo de penhora para que 

possa ser averbada na matrícula a penhora realizada no feito, contudo, 

vê-se que o termo de penhora já foi devidamente expedido às fls. 63.

Desta feita, tendo-se em vista o transcurso do prazo desde o ajuizamento 

da ação, expeça-se novo mandado de avaliação dos imóveis penhorados 

às fls. 63.

 Com efeito, intimo o Banco Itaú para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Quanto ao pleito de fls. 153, proceda-se a Instituição Financeira nos 

termos do artigo 828, do CPC, devendo comprovar as referidas 

averbações mediante petição no prazo de 10 dias contados de sua 

concretização.

Por derradeiro, considerando a ausência de devolução do valor da 

diligência pelo Oficial de Justiça, deverá o Banco pleitear junto à Diretoria 

do Foro, visando o recebimento de seu crédito.

Após, concluso para deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 87416 Nr: 404-68.1988.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECONOMICO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CHISOSTOMO DUARTE, DUPOL - 

COM. PROD. DE SEMENTES E CEREAIS LTDA, EMILIO JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A

 Vistos etc...

Da melhor análise dos autos, verifica-se que os bens encontrados na 

pesquisa via sistema Renajud enquadram-se nos termos do artigo 836 do 

Código de Processo Civil, uma vez que o valor atualizado da dívida é de R$ 

4.021.623,92, senão vejamos:

“Art. 836: (...) Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que 

o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução. (...)”

Assim, depreende-se dos autos que foram esgotadas as diligências 

realizadas tanto pelo exequente, quanto por este Juízo Especializado 

visando à localização de bens passíveis de serem penhorados em nome 

dos executados, as quais restaram inexitosas, assim, dispõe o artigo 921 

CPC:

“ Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os 

embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de 

licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação 

nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.” (...)

Posto isso, SUSPENDO o presente feito, nos moldes do artigo 921, inciso III 

do CPC (nos termos do § 1º do referido artigo).

Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento 

de desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 834767 Nr: 40051-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALNEY R. FILHO, WALNEY RICHY FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 6.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, 

protocolo PEA 1273551.Proceda-se a alteração do polo ativo da ação para 

Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A.No mais, 

procedo pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas 

declarações de renda e bens dos executados(...)Consigno que as 

declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXXI). Com efeito, intimo a exequente para se manifestar acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, 

tudo sob pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo e, não havendo 

manifestação da exequente no que tange as pesquisas realizadas em 

epígrafe, suspendo a presente execução nos moldes do artigo 921, inciso 

III do CPC e termos do § 1º do referido artigo, ante o evidente desinteresse 

do exequente na publicação do edital de fls. 82.Sem prejuízo, 

INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 242647 Nr: 11092-59.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS - UNIBANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTINORTE COM. E REPR. LTDA, NILVO 

FRANCISCO SALVATORI, ELITA BATISTA NEVES TRZINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos, verifica-se o manifesto desinteresse do exequente 

nos bens declinados às fls. 78/99, bem como na citação da terceira 

executada.

Assim, defiro o pleito de fls. 114/115 e, SUSPENDO o presente feito, nos 

moldes do artigo 921, inciso III do CPC (nos termos do § 1º do referido 

artigo).

Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento 

de desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 
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BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 361163 Nr: 31155-37.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARA TRANCOSO PACHECO ME, 

CARLOS ROBERTO FERREIRA SIQUEIRA, SANDRA MARA TRANCOSO 

PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DE ALMEIDA VARGAS 

NUNES - OAB:10.220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Cooperativa de 

Crédito dos Pequenos Empresários, Microempresários – SICREDI – MT em 

face de Sandra Mara Trancoso Pacheco – ME e Carlos Roberto Ferreira 

Siqueira, todos qualificados.

Os executados foram citados via edital às fls. 114/118 em seguida, o 

Curador especial apresentou os embargos à execução (em apenso – 

Código nº 1176943).

Pois bem.

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).

Com efeito, intimo o exequente 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.

Sem prejuízo, na mesma oportunidade, deverá o credor trazer aos autos o 

cálculo atualizado da dívida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 269569 Nr: 1821-89.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVAN NOGUEIRA ACOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...O exequente pugna na petição de fls. 92 pela realização de 

novo BacenJud, no entanto, em consonância com a mais abalizada 

jurisprudência, ante a ausência de saldo quando da realização da ordem 

de fls. 51, ao ver deste Juízo Especializado, a realização de nova consulta 

ao sistema BacenJud é medida inócua, razão pela qual, indefiro o referido 

pleito(...)No mais, depreende-se dos autos que foram esgotadas as 

diligências realizadas tanto pelo exequente, quanto por este Juízo 

Especializado visando à localização de bens passíveis de serem 

penhorados em nome da executada, as quais restaram inexitosas, assim, 

dispõe o artigo 921 CPC:“ Suspende-se a execução:I - nas hipóteses dos 

arts. 313 e 315, no que couber;II - no todo ou em parte, quando recebidos 

com efeito suspensivo os embargos à execução;III - quando o executado 

não possuir bens penhoráveis;IV - se a alienação dos bens penhorados 

não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, 

não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;V - 

quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.” (...)Posto isso, 

SUSPENDO o presente feito, nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC 

(nos termos do § 1º do referido artigo).Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO 

CONHEÇO, desde já, eventual requerimento de desarquivamento para 

realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, 

portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer 

somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, 

DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 106423 Nr: 218-20.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WORKER PLANEJAMENTO E NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, ABDALA DERZE, LEONINA PAES PROENÇA DERZE

 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:

 Vistos etc...

Não conheço do pleito de fls. 125/127, tendo-se em vista que pedido 

idêntico foi indeferido às fls. 99.

Tendo-se em vista que a executada Leonina não foi citada até o momento, 

expeça-se mandado de citação e demais atos ao endereço: Rua 

Brigadeiro Eduardo Gomes, Nº 449, Apto 1201, Bairro: Goiabeiras, nesta 

cidade, consignando que este poderá ser cumprido por HORA CERTA, em 

observação ao que dispõem os artigos 252 e 253 do CPC.

Com efeito, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 No mais, 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 dos executados passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto ao sítio da ANOREG 

(extratos em anexo).

Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, em 15 dias, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a Instituição 

Financeira, via correio com aviso de recebimento, para proceder em 05 

dias com a mesma admoestação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 233657 Nr: 2877-94.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VIEIRO TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, LÚCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - OAB:6710, 

MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA BENJAMIN VILLAR 

PRUDÊNCIO - OAB:9887-A/MT

 Vistos etc...Intimo o advogado André Luiz C. N. Ribeiro para, no prazo de 

15 dias acostar aos autos seu instrumento procuratório/substabelecimento 

demonstrando ter poderes para estar em juízo em nome do Banco 

Bradesco.O exequente pugna na petição de fls. 152, pela realização de 

novo BacenJud, no entanto, em consonância com a mais abalizada 

jurisprudência, ante a ausência de saldo quando da realização da ordem 

de fls. 132, ao ver deste Juízo Especializado, a realização de nova 

consulta ao sistema BacenJud é medida inócua, razão pela qual, INDEFIRO 

o referido pleito(...)Ademais, 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 
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a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens do 

executado, passíveis de serem penhorados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto aos sítios do RENAJUD e ANOREG (extratos em 

anexo).Com efeito, vislumbra-se a existência de diversas anotações em 

nome do executado, em diferentes cartórios do Estado de Mato Grosso 

(extratos em anexo).Desta feita, com fulcro no princípio da razoabilidade 

e, em razão da quantidade de matrículas e demais averbações para serem 

impressas por este Juízo, intimo o exequente para que traga aos autos as 

necessárias certidões dos cartórios mencionados nos extratos em anexo, 

no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por manifesto desinteresse.Em 

caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 88887 Nr: 119-31.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGAZINE MONTENEGRO LTDA, PEDRO DOS 

SANTOS MONTENEGRO, MARIA NILDA TEIXEIRA MONTENEGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS 

- OAB:1412-A/MT

 Vistos etc...O exequente pugna na petição de fls. 213, pela realização de 

novo BacenJud, no entanto, em consonância com a mais abalizada 

jurisprudência, ante a ausência de saldo quando da realização da ordem 

de fls. 202, ao ver deste Juízo Especializado, a realização de nova 

consulta ao sistema BacenJud é medida inócua, razão pela qual, indefiro o 

referido pleito(...)Consigno que as declarações foram regularmente 

arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado 

(Pasta de documentos Sigilosos XXXI). Com efeito, intimo o exequente 

para se manifestar acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou 

indicar bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou 

requerer o que entender de direito, tudo sob pena de suspensão do 

feito.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do exequente no 

que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a presente 

execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do 

referido artigo.Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S).Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763584 Nr: 16175-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL TADEU DE ALMEIDA JOSSETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ALMEIDA CAMPOS 

BORGES - OAB:10.430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DELEON DE 

MORAES SANTOS,  para  devo lução dos  au tos  nº 

16175-46.2012.811.0041, Protocolo 763584, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1132091 Nr: 23911-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

CENTRO OESTE PANTANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGL CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CARLOS 

ROBERTO GOMES GUIMARÃES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:20906/O

 (...) Em primeiro lugar, é consabido que a parte adversa deve arguir 

eventuais nulidades de atos praticados no processo na primeira 

oportunidade que lhe couber falar nos autos, consoante se verifica do art. 

278, caput, do Código de Processo Civil/2015, razão pela qual o 

requerimento dos executados não merece prosperar. Outrossim, apesar 

de ter comparecido aos autos até mesmo ante da juntada do mandado, o 

causídico dos executados não promoveu à distribuição dos embargos à 

execução, nem mesmo promoveu qualquer arguição que pudesse gerar a 

nulidade da presente execução. Com efeito, tendo em vista que a carga 

dos autos implica em ciência do seu conteúdo, ainda que por ficção legal, 

senão vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao 

assunto: “Retirando a parte ré os autos do cartório e, por conseguinte, 

tendo ciência inequívoca da ação a ser contestada, mostra-se irrelevante 

a formalização da providencia processual prevista no art. 241, inciso II 

(atual 231 do CPC/2015), do CPC para fins de início do prazo para defesa, 

qual seja, a juntada aos autos do mandado de citação” (STJ – 2ª T., Resp. 

235.823, Min. João Otávio, j. 12.5.05, DJU 1.7.05).” Posto isso, INDEFIRO o 

pleito de fls. 52/53 e, intimo o exequente para que traga aos autos a 

planilha atualizada de cálculo para a posterior realização penhora on-line 

(fls. 50), bem como promova ao depósito da complementação da diligência 

no valor de R$207,56 (Ag. 2128-8, C/C nº 26346-X, Banco do Brasil em 

nome de Naldo Luiz da Silva), sob pena de extinção. Após, em caso de 

silêncio, intime-se o exequente pessoalmente, via correio com A.R, para 

que se manifeste no prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 792919 Nr: 47003-25.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENAILSON SANTOS CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12090-MT, SERGIO SCHULZE - OAB:16.807-A

 Vistos, etc.

As partes entabularam acordo em 19 de maio de 2015 para quitação 

integral da dívida da seguinte forma, R$2.738,64 via Boleto com 

vencimento para 20/05/2015 e o levantamento dos depósitos judiciais de 

R$3.978,60. Em 30 de outubro de 2015 o Banco protocolizou a avença 

requerendo a sua homologação, liberação do alvará e consequente 

extinção nos termos do art. 269, inciso III do CPC/73.

O acordo foi homologado em 12 de fevereiro de 2016 e o Banco intimado a 

informar os dados bancários para o levantamento dos valores vinculados 

aos autos (fls. 147).

Às fls. 165 o Alvará judicial no valor de R$4.469,19 foi levantado em nome 

da B.V Financeira em 26 de setembro de 2016.

Posto isso, ante a quitação integral do acordo, DETERMINO o retorno dos 

autos ao arquivo com as baixas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 830174 Nr: 35898-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO TADEU MONTEIRO 

BASTOS - OAB:3853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:21.150-A OAB/MT

 Vistos, etc.

Ante a arguição do Banco de fls. 240/254, remetam-se os autos à 
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Contadoria do Juízo para que responda aos questionamentos do requerido 

a título de complementação, no prazo de 15 dias.

Em seguida, com a juntada da resposta, intimem-se as partes para 

manifestação, em igual prazo.

Decorrido o prazo sem manifestação, retornem-me os autos conclusos 

para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1073257 Nr: 56744-84.2015.811.0041

 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): CREUZA MARIA MEDEIROS - ME, CREUZA 

MARIA MEDEIROS, JOAO FELIX DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE MENDES MULLER AFFI 

- OAB:9022/O-MT, NESLENE RUVIERI - OAB:9389

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos (Protocolo 

nº5109825/2018, datado de 14/05/2018).

Ante a manifestação dos executados e arguição de impenhorabilidade dos 

proventos (petição pendente de juntada) intimo o exequente para que se 

manifeste no prazo de 05 dias.

Após, conclusos para deliberações e liberação dos valores bloqueados, 

se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 239738 Nr: 1008-82.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FLOQUET DE AZEVEDO, MARIA DAS 

GRAÇAS PRATES AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Miro da Silva - 

OAB:16.160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com efeito, é sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC/2015), obtendo, assim primazia 

em relação aos demais. (...) Verifico do extrato em anexo que o referido 

procedimento restou parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o 

montante de R$1.055,92 em nome de Helio Floquet de Azevedo, que será 

transferido para conta dos depósitos judiciais, após a decisão de 

possíveis arguições do executado (art. 854, § 3º do CPC/2015) QUE 

DEVERÁ SER INTIMADO, VIA MANDADO, NA COMARCA CONTÍGUA DE 

SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER-MT. Nesse sentido, deverá o exequente, 

no prazo de 15 dias, promover ao depósito da diligência para cumprimento 

do mandado expedido nestes autos (COMARCA CONTÍGUA DE SANTO 

ANTÔNIO DO LEVERGER-MT), nos termos do Provimento nº. 07/2017 – 

CGJ, que implantou o controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, cuja guia para pagamento 

deverá ser emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). (...) Com efeito, intimo o 

exequente 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 e debloqueio dos valores indisponibilizados. Decorrido o prazo 

sem manifestação, retornem-me os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 418422 Nr: 5260-06.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEIDE BARBOSA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAURA NÉDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos, etc.

Ante a arguição do Banco de fls. 199/204, remetam-se os autos à 

Contadoria do Juízo para que responda aos questionamentos do requerido 

a título de complementação, no prazo de 15 dias.

Em seguida, com a juntada da resposta, intimem-se as partes para 

manifestação, em igual prazo.

Decorrido o prazo sem manifestação, retornem-me os autos conclusos 

para deliberações e expedição de Alvará (Dados de fls. 166 e poderes de 

fls. 20).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 835406 Nr: 40574-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE SOUZA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - 

OAB:15134, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação revisional em fase de cumprimento de 

sentença.

Não conheço do requerimento de fls. 382, tendo em vista que pedido de 

vista não depende de despacho.

Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos comas 

formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 957708 Nr: 3878-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A, BANCO DA AMAZONIA 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO ALVES DE SOUZA, ALDEIR ALVES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Tratam-se os autos de ação de execução de título 

extrajudicial proposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A em face de ALDEIR 

ALVES DOS SANTOS e DAMIAO ALVES DE SOUZA.Os executados não 

localizados até o momento.Desta feita, expeça-se edital de citação com 

prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, 

do CPC/2015, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor.Após, intime-se a parte exequente para, em 30 

dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de 

grande circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido 

artigo.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público 

em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.,considerando que a busca de ativos financeiros junto ao 

sistema BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 296,74), 

procedo ao desbloqueio do referido valor,a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens dos executados passíveis de serem 

arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Com efeito, intimo o 

exequente para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indique bens passíveis de serem penhorados, em 15 dias, tudo 

sob pena de extinção do feito.Em caso de silêncio, intime-se a instituição 

financeira, via correio com aviso de recebimento, para proceder em 05 

dias com a mesma admoestação. Saliento que pedidos protelatórios que 
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não tenham a finalidade de cumprir a determinação acima serão 

inadmitidos, além do que, darão azo à aplicação da multa de 20% do valor 

da causa em favor do Estado, disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do 

CPC.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 863228 Nr: 4205-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE SOUZA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - 

OAB:15134, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:128938, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A / MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença (honorários 

advocatícios).

 Em atenção ao requerimento de fls. 237/239, intimo o requerido José de 

Souza Leite, por meio de seus patronos (via DJE), para no prazo de 15 

dias, efetuar ao pagamento do valor da condenação – fls. 238 (que 

deverá ser devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de 

aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Empós, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 894085 Nr: 25944-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO RODRIGUES DA SILVA, LUIZ 

ARMANDO DINIZ RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, 

nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, o edital deverá ser 

publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.Após, intime-se o exequente para, em 30 dias, retirar e comprovar 

a sua publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - 

conforme disposto no parágrafo único do referido artigo.Decorrido o prazo 

sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.Às fls. 09 o exequente 

pugnou pela realização de BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos 

financeiros em nome dos executados(...)Com efeito, verifico do extrato em 

anexo que o referido procedimento restou inexitoso(...)De fato, vislumbro 

dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens 

dos executados passíveis de serem arrestados e, em regular impulso 

oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD 

(extratos em anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao 

INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens dos 

executados(...)Com efeito, intimo a exequente para se manifestar acerca 

das pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem 

arrestados/penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender 

de direito, sob pena de suspensão.Decorrido o prazo e, não havendo 

manifestação da exequente no que tange as pesquisas realizadas em 

epígrafe, suspendo a presente execução nos moldes do artigo 921, inciso 

III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO 

CONHEÇO, desde já, eventual requerimento de desarquivamento para 

realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, 

portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer 

somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, 

DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 716516 Nr: 10301-17.2011.811.0041

 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): V. HOFFMANN MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CRISTIANO HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, LAZARO JOSE GOMES JÚNIOR - 

OAB:8125 MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)intimo a parte exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso .Após, expeça-se 

mandado de citação e demais atos ao endereço: Avenida Fernando 

Correa da Costa, Nº 7890, Bairro Coxipó, nesta cidade.No mais, às fls. 08 

o exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o fito de bloqueio 

de ativos financeiros em nome dos executados(...)Com efeito, verifico do 

extrato em anexo que o referido procedimento restou inexitoso(...)De fato, 

vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens dos executados passíveis de serem arrestados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto 

ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens dos 

executados(...)Consigno que as declarações foram regularmente 

arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado 

(Pasta de documentos Sigilosos XXXII). Com efeito, intimo o exequente 

para se manifestar acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou 

indicar bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou 

requerer o que entender de direito, tudo sob pena de 

suspensão.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do exequente 

no que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a presente 

execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do 

referido artigo.Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, 

eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas 

pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do 

caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1095202 Nr: 8499-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CATERPILLAR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISLEI ALMEIDA DA SILVA E CIA LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deverá o requerente promover ao depósito de diligência, nos termos do 

Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado. Senão 

vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.
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§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Em caso de inércia quanto a qualquer uma das determinações por mais de 

30 dias, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, 

observando-se o previsto no artigo 393, § 2º da CNGC.

Cumprido, expeçam-se mandados de intimação e demais atos ao endereço 

indicado pelo autor nas fls. 22:

- Avenida Fernando Correa da Costa, n° 7033, Chácara dos Pinheiros, 

CEP: 78080-000 Cuiabá/MT,

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 733408 Nr: 29653-58.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIANTE COMÉRCIO E REPRESENTANTÇÕES 

LTDA-ME, HAROLDO TRISTÃO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Não obstante o pleito de fls. 81/82 em pesquisa ao sítio da Anoreg, 

verifica-se que o único imóvel vinculado ao CPF do executado é o 

matriculado sob o nº 69270 (extrato em anexo).

Desta feita, intimo a exequente para, no prazo de 15 dias acostar aos 

autos a matrícula atualizada do imóvel de fls. 83, sob pena de suspensão 

do feito.

 Em caso de silêncio, SUSPENDO o presente feito, nos moldes do artigo 

921, inciso III do CPC (nos termos do § 1º do referido artigo).

Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento 

de desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS 

EXECUTADOS.

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002330-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CORRETO PRIANTE (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005906-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA FERREIRA DO CARMO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010705-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR SOARES DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003477-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS VINICIOS COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora devidamente intimada 

para manifestar sobre Decurso de Prazo de Dilação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004110-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIERYS RODRIGUES FARIA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora devidamente intimada 

para manifestar sobre Decurso de Prazo de Dilação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004876-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ART FRIOS COMERCIO DE LATICINIOS E FRIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018487-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO AMERICA HOTELARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA (EXECUTADO)

ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT0008649A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.proceda-se penhora como postulado nos autos.Cumpra-se. 

Deverá a Parte Autora depositar diligência ou oferecer meios para a 

condução do oficial de justiça, para o cumprimento do Mandado 

necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013839-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

METODIO SENDESKI (EXECUTADO)

ANA PAULA MACEDO SENDESKI (EXECUTADO)

SENDESKI COMERCIO DE ALUMINIO E FERRAGENS LTDA. (EXECUTADO)

MARLUS MACEDO SENDESKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, no 

prazo legal. Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012692-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BLESS COMERCIO DE CELULARES E ACESSORIOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

DANIELLE CRISTINA FISCHER DE BRITTO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022126-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO DE PAULA MAEHLER (EXECUTADO)

MARLENE MAEHLER (EXECUTADO)

ERMINDO MAEHLER (EXECUTADO)

AGROPORTO MINERACAO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME - ME 

(EXECUTADO)

SILVERIO MAEHLER (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009671-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

POLIACO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023095-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEIR VELOSO (EXECUTADO)

VELOSO & TORTELLI LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARIA DO CARMO BURGEL TORTELLI (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora depositar diligência ou oferecer meios para a 

condução do oficial de justiça, para o cumprimento do Mandado 

necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025566-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

MAURO PODEROSO DE SOUZA (EXECUTADO)

JOVANIO RODRIGUES DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003004-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURINILSO MARQUES DUARTE (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012281-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS GERONIMO DOS SANTOS (RÉU)

MATEUS GERONIMO DOS SANTOS ME (RÉU)

ROSILENE PACIFICO FERREIRA (RÉU)

FRANCISCA CECINA DE OLIVEIRA FERREIRA (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora depositar diligência ou oferecer meios para a 

condução do oficial de justiça, para o cumprimento do Mandado 

necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020492-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

FERNANDO GONCALO DA COSTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010562-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIDIMO DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)
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Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037307-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA CRUZ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (RÉU)

DANIELA PEREIRA DE NOVAES CORREA (RÉU)

GERALDO DE CARVALHO CORREA JUNIOR (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora esclarecer o pedido de citação por oficial de justiça 

das partes requeridas GERALDO DE CARVALHO CORREA JUNIOR e 

DANIELA PEREIRA DE NOVAES, conforme o id: 13031663, uma vez que o 

endereço constante na inicial é de Campo de Grande/MS, no prazo de 05 

dias. Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003925-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HANNA YOUSSEF SABA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora proceder à complementação de diligência para a 

condução do oficial de justiça, para o cumprimento do mandado 

necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 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 - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA MARIA VALE DE AMORIM (REQUERIDO)

 

Fica a Parte Autora intimada a apresentar Nota Fiscal referente a Venda 

do veículo, bem como a planilha atualizada do saldo devedor.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018475-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GCLP COMERCIO DE ROUPAS EIRELI (EXECUTADO)

LUANA CESTARI PENASSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA BAGGIO LOPES DE SOUZA OAB - SP211887 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte executada - pessoa jurídica, para regularizar 

a representação processual, acostando a razão social da empresa, sob 

pena de desentranhamento de sua peça, no prazo legal. Decorrido o 

prazo, não efetivado o ato, desentranhe-se a peça entregando-a ao 

Signatário e após, diga o credor. Ao contrário, intime-se o credor para 

manifestar sobre a Exceção de pré-executividade e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 05.04.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006132-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA MAIZIA PEREIRA REGIS (RÉU)

R M ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI - ME (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre Embargos acostado aos autos, e 

especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006132-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA MAIZIA PEREIRA REGIS (RÉU)

R M ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI - ME (RÉU)

 

Deverá a Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020742-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON RODRIGUES LEITE (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012509-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE MATTOS (AUTOR)

YOLANDA MARIA DO NASCIMENTO OJEDA (AUTOR)

JANETH PEREIRA SALIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER NOVAES SANTA ROSA OAB - MT6277 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido 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 quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar, mantendo-se o indeferimento do 

benefício, devendo em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob 

pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 11.05.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034884-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE COSTA MENDONCA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004076-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE FELIPE GOLLIN (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora depositar diligência ou oferecer meios para a 

condução do oficial de justiça, para o cumprimento do Mandado 

necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037307-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA CRUZ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (RÉU)

DANIELA PEREIRA DE NOVAES CORREA (RÉU)

GERALDO DE CARVALHO CORREA JUNIOR (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora esclarecer o pedido de citação por oficial de justiça 

das partes requeridas GERALDO DE CARVALHO CORREA JUNIOR e 

DANIELA PEREIRA DE NOVAES, conforme o id: 13031663, uma vez que o 

endereço constante na inicial é de Campo de Grande/MS, no prazo de 05 

dias. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006866-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO VICTOR ALVES LESSI (EXECUTADO)

LESSI ESCOLTAS E SERVICOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

MARIANA FURLAN LESSI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT0007397A-O (ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora proceder à complementação de diligência para a 

condução do oficial de justiça, referente ao executado Lessi Escoltas e 

Serviços EIRELI-ME, para o cumprimento do mandado necessário, no 

prazo de 05 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1048082 Nr: 45485-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO SABINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 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.: 717755 Nr: 11403-74.2011.811.0041

 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: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738 OAB/SP, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP, 

TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida, acostada aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 956218 Nr: 3195-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDYARA FRANCO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte Autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1237039 Nr: 17219-27.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR GONÇALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYSON DE ARRUDA SILVA - 

OAB:15.476/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA: Deverá o credor apresentar 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 886190 Nr: 20672-35.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS ZADOVINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 NOTA AO ADVOGADO: Deverá o Dra Cássia de Araújo Souza, inscrito 

na OAB n° 10.921, manifestar sobre o desarquivamento destes autos, no 

prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 956218 Nr: 3195-62.2015.811.0041

 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): INDYARA FRANCO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Indyara Franco Lopes, Cpf: 006.584.011-90

Resumo da Inicial:

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 234197 Nr: 3389-77.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIA RICAS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI RAQUEL RICAS - 

OAB:16264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 INTIMAÇÃO À PARTE REQUERIDA: Fica a parte requerida intimada para se 

manifestar sobre o pedido de fls. 830/834 dos autos, no prazo legal de 05 

(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 743282 Nr: 40236-05.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISOMAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, 

ADILSON TEIXEIRA BESSA, JOSÉ IDELFONSO PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1168895 Nr: 39646-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS, SADI LUIZ BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DA SILVA SCARDINI, MAGALI DA 

SILVA SCARDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 826524 Nr: 32443-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEMUEL MARTINS FORTES ME, KEMUEL 

MARTINS FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR - OAB:19794/O

 Deverá o autor apresentar certidão de débito de imposto ou negativa, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 794947 Nr: 1271-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMAMBAIA DISTRIBUIDORA DE CARNES 

LTDA - EPP, LEONARDO DE JESUS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1131551 Nr: 23665-80.2016.811.0041

 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): ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1143781 Nr: 29056-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 747700 Nr: 44955-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NYT COMERCIO DE CALÇADOS E 

CONFECÇÕES LTDA, MARIA CANDIDA SILVA CAMARGO, MARIANA 

SILVA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 425263 Nr: 8742-59.2010.811.0041

 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: FERNANDO CESAR AUGUSTO BOURET TORRES, 

LUCILENE CARDOSO MEDDIROS BOURET TORRES, CELSO ANTONIO 

BOURET TORRES, MARIA DAS NEVES METELO TORRES, GLAUCIA GAIDE 

BOURET TORRES DE AGUIAR, LUIS ALBERTO DE AGUIAR, FERNANDO 

ALBERTO BARBOSA MULLER, LEDA MARIA COELI TORRES MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE REQUERIDA: Fica a parte requerida devidamente 

intimada para se manifestar sobre a proposta de acordo de fls. 119/120, 

no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 3195-62.2015.811.0041 – Cod. 956218

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO S/A

EXECUTADO(A,S): INDYARA FRANCO LOPES

CITANDO(A,S): Indyara Franco Lopes, Cpf: 006.584.011-90

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/01/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 60.813,97

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, 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 acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas+ 

honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor (oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.Cuiabá - MT, 

15 de maio de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros Gestora Judiciária

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035289-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOANA DE ARRUDA DIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que em cumprimento ao Mandado de Busca e 

Apreensao me dirigi ao endereço rua 03, bairro Jardim Industriario II e ali 

estando NAO FOI POSSIVEL EFETUAR A BUSCA E APREENSAO DO BEM 

do requerido MARIA JOANA DE ARRUDA DIAS, em virtude de não localizar 

a residencia, haja vista que o mandado não consta o numero da 

residencia, em contato com alguns moradores desta rua desconhecem o 

requerido acima, motivos pelos quais faço a devoluçao do mandado para 

os devidos fins. ... CUIABÁ/MT, 27 de fevereiro de 2018. ZENILDA 

FERREIRA SANTANA BIAVA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035708-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSA RODRIGUES DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que em cumprimento ao r. mandado acima descrito, 

dirigi-me ao endereço do mesmo, e lá estando, não foi possível dar cabal 

cumprimento ao mesmo, tendo em vista que o bem não foi localizado, uma 

vez que o endereço é insuficiente, ou seja, falta a Quadra; e ainda a parte 

requerente até a presente data não mais entrou em contato com este 

Oficial de Justiça. Faço a devolução do r. mandado, para os devidos fins. 

O referido é verdade e dou fé. CUIABÁ/MT, 20 de abril de 2018. EDER 

GOMES DE MOURA Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036321-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IEDA CRISTINA VASCONCELOS (REQUERIDO)

IEDA CRISTINA VASCONCELOS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que, em cumprimento ao presente mandado, dirigi-me 

ao Município de Várzea Grande, Bairro Jardim Paula II, Rua W, nº 13, no 

dia 02 de fevereiro de 2018, às 08:34h, e lá estando, após as 

formalidades legais, DEIXEI de proceder à APREENSÃO do bem móvel 

descrito no mandado, pois, este não foi localizado nas dependências do 

referido imóvel. Diante do exposto, faço a devolução do mandado em 

cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. . CUIABÁ/MT, 

21 de fevereiro de 2018. ISABELA BRITO LISBOA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036591-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO BOZZ DE MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação JOSÉ WILSON GONÇALVES TAVARES, Oficial de Justiça, 

matrícula 7802, CERTIFICO e dou fé que após buscas DEIXEI DE 

APREENDER o bem descrito no mandado, qual seja, veículo MARCA JEEP, 

Modelo.: CHEROKEE 4X4 CILINDRADA 205 Placa.: NTZ-8080 em razão que 

não localizei o referido bem e nem localizei o requerido Marcos Antonio 

Bozz de Moraes. Assim sendo, faço devolução do mandado para os 

devidos fins e fico no aguardo de novas determinações. O referido é 

verdade. CUIABÁ/MT, 9 de maio de 2018. JOSE WILSON GONCALVES 

TAVARES Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037476-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA HERTEL MALUCELLI OAB - PR31408 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR ROBERTO DOS REIS 61717150187 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico e dou fé, ao MM. Juiz de Direito, que de posse do 

aludido mandado, decorrido prazo a parte autora BANCO ITAUCARD S/A, 

não depositou a diligencia e nem tampouco forneceu os meios razões 

pelas quais faço a devolução do mandado para as providencias 

necessárias.... CUIABÁ/MT, 15 de março de 2018. MIGUEL CARLOS 

TADEU ATALA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037911-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORENA RODRIGUES BECHTEL SOLER (REQUERIDO)

 

Certifico que, após diligências realizadas, estando no endereço declinado, 

nao foi possível proceder a apreensão do veículo, objeto da presente 

ação; tendo em vista, nao ter localizado o referido bem; sendo informado 

na portaria pelo Sr. KLEYTON ( PORTEIRO ), de que ali, reside a mãe da 

requerida; este nao soube dar maiores informações acerca da requerida 

ou do veículo; faço a devolução para os devidos fins. OLGA DE OLIVEIRA 

- Oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038506-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONIVALDO JOSE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que em cumprimento ao Mandado de Busca e 

Apreensao me dirigi ao enderço rua 04, bairro São João Del Rey, 

Cuiaba-MT e ali estando NAO FOI POSSIVEL EFETUAR A BUSCA E 

APREENSAO DO BEM e a CITAÇAO DO requerido JONIVALDO JOSE DE 

ALMEIDA, em virtude de não localizar a residencia de n: 107, conforme 

indica no mandado, motivos pelos quiais faço a devolução do mandado 

para os devidos fins.... CUIABÁ/MT, 27 de fevereiro de 2018. ZENILDA 

FERREIRA SANTANA BIAVA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038834-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C DE GOIAS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação . Certificoque dirigi-me ao endereço do mandado e lá estando 

na empresa A.C.DE GOIÁS-ME deixei de Apreender o bem descrito no 

mandado, uma vez que fomos informado pelo Gerente Angelo, que 

informou que o referido bem não estava mais no local, informandado que 

fora vendido;Pedi informação sobre a quem fora vendido e se tinha Nota 

Fiscal de Venda , mais disse não possuir.Deixe também deCitar a 

requerida pois seu proprietário não se fazia presente.Devolvo para os 

devidos fins.Dou Fé... .. CUIABÁ/MT, 20 de fevereiro de 2018. JOEL 

EVANGELISTA NUNES RIBEIRO Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038827-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Juízo da 3.ª Vara Esp. De Direito Bancário da Capital/MT. 

Processo n.º: 1038827-64.2017.8.11.0041 (PJE) C E R T I D Ã O Certifico 

que, de posse do r. Mandado de Busca e Apreensão, Citação e Intimação, 

expedido por este Juízo, em que a parte Autora: Bradesco Administradora 

de Consórcios LTDA, move Ação de Busca e Apreensão, em desfavor da 

parte Requerida: Luís César Kawasaki & CIA LTDA-ME., decorrido o prazo 

legal para o cumprimento da Ordem Judicial e após as formalidades legais, 

NÃO FOI POSSÍVEL DAR CABAL CUMPRIMENTO AO R. MANDADO, em 

virtude da parte Autora ter se comprometido nos Autos em fornecer os 

meios necessários para o Cumprimento da Ordem Judicial e não o fez até 

a presente data. Diante desta informação, suspendo minhas diligências, 

devolvo o r. Mandado para as providencias cabíveis. O REFERIDO É 

VERDADE E DOU FÉ. Cuiabá-MT., 26 de abril de 2018. Bel. Marcelo da 

Costa Marques Freire. Oficial de Justiça Mat. 6244 SEDE DO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008838-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico e dou fé, eu Oficial de Justiça infra-assinado, que em 

cumprimento ao respeitável mandado supramencionado. Dirigi-me no 

endereço: Rua General Maurício Cardoso, nº. 101, Bairro Duque de 

Caxias, nesta capital, e lá estando, não encontrei o Bem descrito na inicial, 

e fui atendido pela senhora KÁTIA, esta declarou que a REQUERIDA: 

CAMILA DE CAMPOS, mudou deste endereço a mais de dois anos, 

informou ainda que desconhece o atual endereço da REQUERIDA. Ante o 

exposto, deixei de dar cumprimento ao presente mandado, e faço a 

devolução do mesmo ao cartório para os devidos fins. Cuiabá-MT, 18 de 

abril de 2018. CUIABÁ/MT, 18 de abril de 2018. VLADIMIR DA MOTA 

OLIVEIRA Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008865-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NUNES DE MOURA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico, que no dia 22 de FEVEREIRO de 2018, por volta das 

07h18min, de posse do mandado de BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO, 
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este Oficial de Justiça compareceu até a Rua Boa Vista, Bairro Jardim 

Leblon, em Cuiabá – MT, e ali após procurar pela Sra. MARIA NUNES DE 

MOURA, este servidor não encontrou (Lins). Ademais, informo ao juízo 

que na referida Rua existem Quadras e números dos imóveis, e no 

mandado não consta tal informação, moradores desconhecem o polo 

passivo e o paradeiro do BEM. Ante o exposto, devolvo o mandado a esta 

Secretaria para conhecimento do juízo, se possível, que o polo ativo 

indique ponto de referência ou acompanhe o Of. de Justiça até o local. Por 

ser verdade, dou fé. Cuiabá – MT, 22 de fevereiro de 2018, às 16h11min. 

FABIANO FERREIRA DA SILVA/OFICIAL DE JUSTIÇA Matr. 11001 

CUIABÁ/MT, 22 de fevereiro de 2018. FABIANO FERREIRA DA SILVA 

Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011370-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SANTOS DIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que em cumprimento ao Mandado de Cumprimento de 

Liminar e Citação, expedido pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Direito Bancário desta comarca, no dia 14/02/2018 compareci ao endereço 

indicado no mandado, onde fui informado que o Requerido não reside no 

local. Informaram ainda que o mesmo reside no Residencial Buriti e 

trabalha na Energisa. Para o cumprimento do mandado, foi realizado 

diligencias na Energisa do Bairro Bandeirantes e Bairro Jd. Leblon, e 

também no Bairro Jd. Buritis. No dia 23/02/2018 foi localizado o veiculo 

objeto de Busca e Apreensão na Rua B, Quadra 40, casa 20 do Jardim 

Buritis, e em contato com o representante do Autor, Sr. João Veríssimo, 

este entrou em contato com o Patrono do Autor, que solicitou a suspensão 

do cumprimento do mandado, pois o Requerido havia pago o débito no dia 

08/02/2018. Desse modo, suspendo minhas diligencias e faço a devolução 

do mandado para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. 

Requer-se a intimação do Autor para que efetue o pagamento de 

complementação das diligencias realizadas: 02 diligencias Bairro Jd. 

Leblon 72,76 02 diligencias Bandeirantes 66,50 02 diligencias Jd. Buritis 

145,48 Total 284,74 ( duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro 

centavos) CUIABÁ/MT, 1 de março de 2018. JUAREZ CAMPOS SILVA 

Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012040-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que, de posse do mandado, dirigi-me á Rua Santa 

Izabel, 421, Bairro Santa Izabel e lá estando, Não Foi Possível dar 

Cumprimento a Liminar e Após Proceder a Citação da requerida: 

APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA, em virtude da mesma não residir no 

endereço supramencionado, informação da Sra. ADRIANA (Filha) que não 

soube informar o atual endereço de sua mãe. Diante dessa informação, 

devolvo o mandado á Secretaria no aguardo de Novas Determinações. 

CUIABÁ/MT, 25 de fevereiro de 2018. LICIANA APARECIDA TADAIESKI 

RODRIGUES Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000830-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico e dou fé que dirigi-me a Rua Gavião Real, 14, 29, 

Bairro Jd. Santa Amália, e ali sendo no dia 28/02/18, ás 16h57, fui 

informado pelo proprietário do imóvel o Sr. Marcos de Araújo, que o 

requerido Antonio Barbosa de Araujo, foi seu inquilino e que ele, mudou-se 

dali acerca de 08 meses, para lugar desconhecida da sua pessoa. Diante 

do exposto, não foi possível dar cumprimento de liminar e demais atos 

declinados no mandado, uma vez que conforme endereço declinado no 

mandado, o mesmo e o bem a ser apreendido, encontram-se em lugar 

incerto e não sabido. Pelo que suspendo a diligencia e devolvo o r. 

mandado a secretaria para os devidos fins. CUIABÁ/MT, 25 de março de 

2018. ANSELMO NORONHA DE OLIVEIRA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023802-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DPLAC MATO GROSSO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico que, após diligências realizadas, nao foi possível proceder o 

cumprimento da ordem judicial, tendo em vista, nao ter localizado a 

empresa requerida; em face desta meirinha, nao ter localizado o imóvel de 

nº 1169; faço a devolução para os devidos fins. SELMA TEIXEIRA - Oficial 

de justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002023-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL JOAO ALVES LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que, em cumprimento ao Mandado do MM. Juiz de 

Direito, dirigi-me na Rua Clarindo E. Da Silva, N° 500, bairro Despraiado, 

onde lá estando, após as formalidades legais, não foi possível proceder à 

Apreensão do bem em virtude de não ter localizado o bem, objeto da 

Apreensão. A senhora Gisele Antunes da Costa, que trabalha na portaria 

do Condomínio Reserva do Parque, informou que no Condomínio não mora 

ninguém com o nome do Requerido: Manoel João Alves Lima. Diante do 

exposto, faço à devolução do Mandado para as providências cabíveis. O 

referido é verdade e dou fé. CUIABÁ/MT, 13 de abril de 2018. GLADYS 

PACHECO BEZERRA Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000342-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA MARQUES SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Em cumprimento a respeitável mandado supramencionado, 

diligenciei dia 02/03/18 às 09h15min no endereço do Polo Passivo 

transcrito no mandado, não localizando o bem descrito na inicial do 

mandado; por solicitação da parte autora através de seu representante 

legal, dia 20/03/18 às 07h25min diligenciei na Rua D-1, Quadra 140, Casa 

nº 15, no Bairro Parque Cuiabá, estando a casa fechada e na garagem 

não existia nenhum veículo. Aguardado até a presente data novos 

endereços di requerido para cabal cumprimento do mandado, a parte 

autora não mais se manifestou a respeito.Desta forma, faço a devolução 

deste mandado ao Cartório originário, para que a parte autora indique 

novos endereços e ou às determinações do juízo do feito. O referido é 

verdade e dou fé. CUIABÁ/MT, 23 de abril de 2018. ANTONIO JARBAS 

GOMES CARVALHO Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000817-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO RAMOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000817-14.2018.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: AYMORE Parte Ré: REQUERIDO: MARIO RAMOS OLIVEIRA 

Vistos. Processo concluso pendente de providências pela Secretaria. 

CERTIFIQUE-SE se houve apresentação de contestação pelo Requerido. 

Só então conclusos, para julgamento no estado em que se encontram e 

análise do pleito de execução da astreinte. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de 

maio de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021276-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN SILVA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021276-08.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: IVAN SILVA DO NASCIMENTO Vistos. Nos 

termos do art. 4º, do Decreto Lei 911/1969, não havendo ato citatório nos 

autos, e ainda, reputando o contrato objeto da ação como título executivo 

extrajudicial, diante da não localização do Devedor ou do veículo sob 

garantida fiduciária, defiro o pedido do Credor para determinar que o 

presente feito seja processado como Execução de Título Extrajudicial. 

EXPEÇA-SE mandado executivo, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento do montante atualizado pelo Exequente em três (03) 

dias, a contar da citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829). Cumpra-se 

na forma do art. 829 e 830 do CPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 ao 255, do CPC/2015 para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. O Exequente fica desde já intimado a promover o recolhimento da 

guia de diligencia do oficial de justiça em cinco (05) dias, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 16 

de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012994-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ROSAS JUNIOR OAB - AM1910 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNY CAROLINY DA SILVA VERARDI RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012994-10.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: ANNY CAROLINY DA SILVA VERARDI 

RIBEIRO Vistos. Trata-se de incidente processual para cumprimento de 

medida de busca e apreensão deferida no processo n.º 

7051973-87.2017.8.22.0001, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da 

Comarca de PORTO VELHO-RO. Portanto, nos termos do art. 3º, 

parágrafos 12[1] e 13[2], do Decreto-lei nº 911/69, cumpra-se a decisão 

ID. 13192659, expedindo-se o competente mandado. Apreendido o bem 

móvel, encaminhem-se os autos ao Juízo originário, independente de nova 

determinação. Em cinco (05) dias, o Credor comprove o recolhimento da 

diligência do oficial de justiça. Intime-se Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de maio 

de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] § 12. A parte 

interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi 

localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem 

estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que 

em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for 

o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do 

veículo. [2] § 13. A apreensão do veículo será imediatamente comunicada 

ao juízo, que intimará a instituição financeira para retirar o veículo do local 

depositado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001155-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE AUXILIADORA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE OAB - MT24392/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001155-85.2018.8.11.0041. AUTOR: JANICE AUXILIADORA 

DA SILVA RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Processo 

concluso pendente de certificação pela Secretaria. Anunciada a 

interposição de recurso de agravo de instrumento interposto pela Autora, 

deve ser certificado nos autos o seu julgamento e/ou a juntada da 

respectiva informação prestada geralmente via malote digital, a fim de que 

evitarmos o pronunciamento judicial sob indução de erros. No mais, em 

análise ao pleito de antecipação da tutela de urgência requerida pela 

Autora, registro que tratando-se de ação revisional, os pedidos da inicial 

não podem ser formulados de forma vaga, quando a maior parte da peça 

exordial é recheada de generalidades sem especificação das clausulas 

alegadas abusivas, ou sem sequer, qualquer indicação de valores 

incontroversos dos aludidos instrumentos. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL 

– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA 

DE DISCRIMINAÇÃO DAS CLAÚSULAS ABUSIVAS – ALEGAÇÃO 

GENÉRICA DE ABUSIVIDADE – NÃO QUANTIFICADO O VALOR 

INCONTROVERSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 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 
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incontroverso do débito. (CPC, art. 330, §2º). Incumbe ao requerente 

indicar as supostas ilegalidades no caso concreto, pois é vedado proferir 

decisão específica se a parte aponta abusividades de forma genérica, 

sem especificar quais cláusulas necessitam ser revistas, bem como não 

indicou o valor considerado incontroverso. (Ap 9630/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017) 

De fato, salvo poucas exceções, o Código de Processo Civil não admite 

pedido indeterminado (CPC, art. 324) e pedido determinado é aquele 

delimitado em relação ao “que” (qualidade) e ao “quanto” (quantidade). 

Desse modo, resta inequívoco que o pedido não pode ser indeterminado 

em relação à “qualidade”, ou seja, só é possível, numa ação de revisão de 

contrato, pedir a modificação ou extinção de cláusulas avençadas caso 

devidamente especificadas, relegando-se à fase liquidatória 

exclusivamente a apuração do “quanto” (valor) da obrigação. Portanto, em 

resignação ao § 2º, do art. 330, do CPC, determino a emenda a inicial para 

que a Autora indique o valor controverso e incontroverso dos contratos 

que pretende revisionar, sob pena de inépcia da inicial, em quinze (15) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006945-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBOSA & ALMEIDA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006945-50.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: BARBOSA & ALMEIDA LTDA - ME Vistos. Em quinze 

(15) dias, o Autor comprove o recolhimento da diligencia do oficial de 

justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 14/04/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Em 

igual prazo, deve o Exequente emendar a inicial para instruí-la com cópia 

do título executivo legível, sob pena de inépcia nos termos do art. 321, do 

CPC. Intime-se. Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 353294 Nr: 23839-70.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATCHIE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEMES ALMECER - 

OAB:11378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Considerando o cumprimento da determinação para a quitação de saldo 

remanescente da condenação expeça-se, enfim, o alvará judicial 

conforme fl. 182.

Após, arquive-se em definitivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1138672 Nr: 26877-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI, TIAGO 

VIANNA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de EXECUÇÃO proposta por BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A em face de JOSÉ AUGUSTO CALHAO BARINI E OUTROS em 

que as partes informam composição amigável (fls.90/97)

Portanto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes através do qual estabelecem a forma de 

composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o acordo efeito 

de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

 Custas e honorários advocatícios, na forma do acordo.

Cabe ao Credor promover a baixa de eventuais negativações e/ou 

gravame.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Publique-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 782398 Nr: 36038-85.2012.811.0041

 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: RHUAN VINICIUS NASCIMENTO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO 

BONSUCESSO S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103.082/MG, FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - 

OAB:147.386/SP, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128.341, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:144223 OAB-SP

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de PROCEDIMENTO ORDINÁRIO em que o Executado informa o 

pagamento integral dos Honorários de Sucumbência (fl.299).

Diante disso nos termos do art. 924, II, do CPC, julgo extinta a obrigação de 

pagamento dos honorários.

Intime-se a Parte Autora para dar prosseguimento ao cumprimento de 

sentença em 05 (cinco) dias.

 Silente, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Publique-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 367267 Nr: 5634-56.2009.811.0041

 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: CLAUDIO LUIZ TONIAL, DURIVAL DAL MASO, 

FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS, GUILHERME DOMINGOS CAMILOTTI 

JUNIOR, HELENA MARIA DE BRITO, HELITON DE PAULA, ILMAR ALBERTO 

KIRSCH, IVO PAULI, LUIZ HERMES, MARCUS LEONARDO PAOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12.231-A, LEONARDO FRANÇA ARAUJO - OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

O A B : 1 3 . 8 4 2 - A / M T ,  S A N D R O  P I S S I N I  E S P Í N D O L A  - 

OAB:OAB/MT13842-A

 CERTIFICO QUE RENOVO O ATO DE INTIMAÇÃO PARA A PARTE 

REQUERIDA APRESENTAR CONTRA RAZÕES EM 15 DIAS TENDO EM 

VISTA A ANTERIOR SENDO EQUIVOCADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 851871 Nr: 54783-79.2013.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON KRENZLIN BOLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 71396 Nr: 1513-59.1984.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELVÉCIO EZEQUIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962-B/MT, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI SILVESTRI - 

OAB:14465-B/MT, LUDMILA RODRIGUES - OAB:12503/MT

 DECISÃO

Vistos.

Defiro a suspensão do feito consoante pedido do Credor (fl. 1205), até a 

data de 27/12/2018.

Decorrido o prazo da suspensão deverá o Exequente se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 57762 Nr: 9138-51.2001.811.0041

 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): Bem Hur Comércio de Veículos LTDA, Silvio 

bem Hur de Paulo, Zenaide Francisca da Silv Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OSCHOVE - OAB:6.325/MT, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:13.994-A, JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - 

OAB:2.484/RO, LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:9.196/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de novo pedido de suspensão do feito nos termos do § 2º do art. 

921, lll, do CPC, contudo, sem formalização da citação do Executado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO 

PROCESSO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. A 

hipótese de suspensão calcada no inciso III do artigo 921 do Código de 

Processo Civil pressupõe a citação válida, porquanto o dispositivo se 

refere à inexistência de bens penhoráveis por parte do executado. 

Precedentes. Caso em que o agravante alega não ter logrado êxito em 

localizar o executado e pleiteia a suspensão do feito executivo para 

promover diligências extrajudiciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076348051, Vigésima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado 

Neto, Julgado em 27/03/2018).

Indefiro, portanto o pleito do Exequente (fl. 216) devendo este promover a 

citação da parte Executada em 15 (quinze) dias sob pena de extinção do 

processo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1222619 Nr: 12383-11.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI, TIAGO VIANNA DE 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMÁRIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624, ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:SP-257198

 SENTENÇA

Trata-se de ação de EMBARGOS À EXECUÇÃO proposta por JOSÉ 

AUGUSTO CALHAO BARINI E OUTROS em face de BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A em que as partes informam composição amigável (fls.64/71)

Portanto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes através do qual estabelecem a forma de 

composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o acordo efeito 

de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

 Custas e honorários advocatícios, na forma do acordo.

Cabe ao Credor promover a baixa de eventuais negativações e/ou 

gravame.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Publique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 792083 Nr: 46176-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTHA MEIRELES BERNARDES - ME, 

MARTHA MEIRELES BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MÁRCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 46176-14.2012.811.0041 – ID: 792083

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

Nos termos do art. 778, III, §§ 1º e 2º, do CPC , defiro a retificação do polo 

ativo da demanda para constar como Exequente a parte IRESOLVE 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, 

anotando-se a capa dos autos e no Sistema Apolo.

Intime-se esta a promover o regular andamento processual em cinco (05) 

dias, comprovando a publicação do Edital de fl. 91, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 8 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 397910 Nr: 31860-98.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO BONAMETTI - 

OAB:124268/SP, MARCO ANTONIO CASTILHO ROCKENBACH - 

OAB:6685

 Autos nº 31860-98.2009.811.0041 – ID: 397910

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema INFOJUD, pelo que, segue o demonstrativo 

com as respostas da consulta, sobre as quais deve o Credor se 
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manifestar em cinco (5) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de maio de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1131731 Nr: 23756-73.2016.811.0041

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSO SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:OAB/MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 23756-73.2016.811.0041 – ID: 1131731

BUSCA E APREENSÃO

DESPACHO

 Vistos.

 Segue o extrato da consulta realizada, via sistema INFOJUD (Receita 

Federal). Consigno que havendo informação de endereço distinto daquele 

dos autos deve a Secretaria expedir novo mandado de citação.

 Saliento que a fim de evitarmos a eternização de demandas dessa 

natureza, alvitro o Autor acerca do art. 4º, da Lei de Busca e Apreensão 

para adequar-se ao rito processual implementado pela Lei 13.043/14, que 

faculta ao Credor postular a conversão da presente ação em execução de 

título extrajudicial diante destas eventuais circunstâncias.

 Intime-se o Requerente a se manifestar quanto ao interesse na conversão 

da ação, ressaltando que caso haja interesse deverá trazer aos autos o 

quantum debeatur atualizado em quinze (15) dias, vindo então concluso 

para deliberação sobre o levantamento do valor depositado nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 09 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 439160 Nr: 16269-62.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONILDES DA SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CASTILHA MAÑEZ - 

OAB:OAB/SP 331.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 16269-62.2010.811.0041 – ID: 439160

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 DESPACHO

 Vistos.

 Seguem os extratos das consultas realizadas, via sistema INFOJUD e 

RENAJUD (Receita Federal). Consigno que havendo informação de 

endereço distinto daquele dos autos deve a Secretaria expedir novo 

mandado de citação, caso contrário intime-se o Credor para, em dez (10) 

dias, dar prosseguimento ao feito adotando medidas cabíveis a fim de 

promover a citação dos Executados.

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providencias necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 344637 Nr: 15109-70.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL NASCIMENTO OJEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 15109-70.2008.811.0041 – ID:344637

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL

 DESPACHO

Vistos.

Indefiro pedido de fl.107, uma vez que não houve ate presente a citação 

do Executado.

Sendo assim, intime-se o Credor para, em dez (10) dias, viabilizar a 

citação do Executado como determina o art. 246, do CPC.

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providencias necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 755932 Nr: 8005-85.2012.811.0041

 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): C SANZOVO CONFECÇÕES ME, CRISTIANE 

SANZOVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS - 

OAB:12586/MT, ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - OAB:12.586

 Autos nº 8005-85.2012.811.0041 – ID: 755932

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DESPACHO

 Vistos.

Analisando os autos observo que a fl. 51 foi deferido o pedido de 

pesquisa junto a Receita Federal a fim de localizar bens penhoráveis, 

entretanto restou ausente o extrato da consulta.

 Sendo assim, segue o demonstrativo com a resposta da consulta, sobre a 

qual deve o Credor se manifestar em cinco (5) dias.

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 410783 Nr: 1283-06.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILTON ALVARENGA BRITOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, MILKEN JACQUELINE C. JACOMINI - 

OAB:31722/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1283-06.2010.811.0041 – ID:410783

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL

 DESPACHO

 Vistos.

 Indefiro pedido de fl.103, uma vez que não houve ainda a citação do 

Executado.

 Sendo assim, intime-se o Credor para, em dez (10) dias, viabilizar a 
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citação do Devedor como determina o art. 246, do CPC.

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providencias necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 989579 Nr: 18362-22.2015.811.0041

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO SOARES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 18362-22.2015.811.0041 – ID: 989579

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

Nos termos do art. 4º, do Decreto Lei 911/1969, não havendo ato citatório 

nos autos, e ainda, reputando o contrato objeto da ação como título 

executivo extrajudicial, diante da não localização do Devedor ou do veículo 

sob garantida fiduciária, defiro o pedido do Credor para determinar que o 

presente feito seja processado como Execução de Título Extrajudicial.

 EXPEÇA-SE mandado executivo, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado pelo Exequente em três (03) dias, a contar 

da citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829).

 Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do CPC.

Inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255, do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça.

O Exequente fica desde já intimado a promover o recolhimento da guia de 

diligencia do oficial de justiça em cinco (05) dias, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 14 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1066728 Nr: 54018-40.2015.811.0041

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELE APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 54018-40.2015.811.0041 – ID: 1066728

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos do art. 4º, do Decreto Lei 911/1969, não havendo ato citatório 

nos autos, e ainda, reputando o contrato objeto da ação como título 

executivo extrajudicial, diante da não localização do Devedor ou do veículo 

sob garantida fiduciária, defiro o pedido do Credor para determinar que o 

presente feito seja processado como Execução de Título Extrajudicial.

 EXPEÇA-SE mandado executivo, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado pelo Exequente em três (03) dias, a contar 

da citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829).

 Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do CPC.

Inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255, do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça.

O Exequente fica desde já intimado a promover o recolhimento da guia de 

diligencia do oficial de justiça em cinco (05) dias, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 14 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1133845 Nr: 24560-41.2016.811.0041

 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: OMNI S/A-CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MARQUES MOUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:19040/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 24560-41.2016.811.0041 – ID: 1133845

BUSCA E APREENSÃO

 DECISÃO

 Vistos.

Nos termos do art. 4º, do Decreto Lei 911/1969, não havendo ato citatório 

nos autos, e ainda, reputando o contrato objeto da ação como título 

executivo, diante da não localização do Devedor ou do veículo sob 

garantida fiduciária, defiro o pedido do Credor para determinar que o 

presente feito seja processado como Execução.

 A Secretaria promova a conversão do feito, anotando-se seu 

processamento como processo executivo na capa dos autos e no Sistema 

Apolo.

 EXPEÇA-SE mandado executivo, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado pelo Exequente em três (03) dias, a contar 

da citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829).

 Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do CPC.

Inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255, do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça.

O Exequente fica desde já intimado a promover o recolhimento da guia de 

diligencia do oficial de justiça em cinco (05) dias, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 14 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 862094 Nr: 3348-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C SANZOVO CONFECÇÕES ME, CRISTIANE 

SANZOVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3348-32.2014.811.0041 – ID: 862094

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DESPACHO

 Vistos.

 Ad cautelam, não consta determinação judicial para que a intimação do 

Devedor seja efetivada via mandado, sendo assim certifique-se o decurso 

de prazo da decisão de fl. 67, uma vez que o Executado possui advogado 

habilitado nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 417108 Nr: 4573-29.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE SOUZA TOCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 Procedo à intimação do DR. CARLOS FREDERICK OAB: 7355 para que no 

prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 291183 Nr: 10932-97.2007.811.0041

 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: VOLKSWAGEN LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES E MARTINS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 Por estas razões, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedentes os 

pedidos formulados na inicial e torno perene a decisão liminar (fl. 46), 

restando consolidada a propriedade e posse plena e exclusiva dos bens 

móveis perseguidos na inicial ao patrimônio do Arrendador.Deverá 

portanto a Requerida RODRIGUES E MARTINS LTDA entregar ao Autor os 

seguintes veículos no prazo de vinte e quatro (24) horas:(...)Caso não 

seja cumprida esta determinação, converto a pretensão ao pagamento de 

indenização por perdas e danos, equivalente ao valor de mercado dos 

bens à época do inadimplemento conforme Tabela Fipe, devidamente 

atualizada pelo INPC desde a data da publicação deste decisum e 

incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.CONDENO 

a Requerida ainda ao pagamento das prestações vencidas até o momento 

da efetiva reintegração de posse dos veículos arrendados, 

restringindo-se ao número de parcelas contratadas, acrescidas de 

correção monetária pela variação do INPC e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês desde o vencimento de cada prestação, cujo valor será 

apurado em liquidação de sentença. Em virtude da natureza dúplice da 

Ação de Reintegração de Posse (exegese do artigo 556, do NCPC) e para 

que não haja enriquecimento indevido, determino que a parte Autora 

efetue o abatimento dos valores pagos pela Requerida a título de VRG 

(valor residual garantido), acrescidos de correção monetária pela variação 

do INPC (Provimento 10/1996) até o inadimplemento e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado (aplicação analógica 

da Súmula 188, do STJ).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1125260 Nr: 21030-29.2016.811.0041

 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: COMPANHIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS QUIOTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 21030-29.2016.811.0041 – ID: 1125260

BUSCA E APREENSÃO

DESPACHO

 Vistos.

 Seguem os extratos das consultas realizadas, via sistema INFOJUD e 

RENAJUD (Receita Federal). Consigno que havendo informação de 

endereço distinto daquele dos autos deve a Secretaria expedir novo 

mandado de citação, caso contrário intime-se o Credor para, em dez (10) 

dias, dar prosseguimento ao feito adotando medidas cabíveis a fim de 

promover a citação do Executado.

 Frustrada a localização de novos endereços do Devedor, defiro a 

CITAÇÃO POR EDITAL, contendo a síntese da inicial elaborada pela 

Secretaria, devendo a publicação acontecer exclusivamente via DJE, vez 

que indisponível a publicação de que trata o inc. II, do art. 257, do mesmo 

códex.

Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado nos autos 

pela Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar como 

CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 08 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1144782 Nr: 29507-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASAS PALACE HOTEL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por BANCO SANTANDER 

S.A em face de ASAS PALACE HOTEL LTDA ME (fls.77-79).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, determino que se intime o 

Executado na pessoa do Advogado constituído nos autos ou 

pessoalmente na ausência deste para que efetue o pagamento do 

montante apontado às fls. 78-79 em quinze (15) dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% sobre o valor do débito posto à Execução (art. 

523, 524, VII e 525 todos do CPC/2015).

Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, em 

10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será devido 

se não houver o pronto pagamento pelos Executados.

Sem prejuízo, retifique-se a capa dos autos, fazendo as adequações 

necessárias, eis que se trata de cumprimento de sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 8 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1100704 Nr: 10852-21.2016.811.0041

 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): RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR, LUIZ VIEIRA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Cumpra-se a determinação de fl. 76, expedindo o competente alvará para 

levantamento dos valores bloqueados.

 Após, intimem-se o EXEQUENTE para, no prazo de cinco (05) dias, 

requerer o que entender de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 8 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 939921 Nr: 54548-78.2014.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA NUNES VIEIRA - ME, EVA NUNES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 54548-78.2014.811.0041 – ID: 939921

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

Nos termos do art. 778, III, §§ 1º e 2º, do CPC , defiro a retificação do polo 

ativo da demanda para constar como Exequente a parte IRESOLVE 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, 

anotando-se a capa dos autos e no Sistema Apolo.

Intime-se esta a promover o regular andamento processual em cinco (05) 

dias, providenciando a Citação dos Executados, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 8 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 791748 Nr: 45832-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 E justamente por ser um ato complexo que vem surgindo na hodierna 

jurisprudência entendimento de que a citação em execução de título 

deverá ser feita exclusivamente por oficial de justiça. Vejamos:"AGRAVO 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL CITAÇÃO POSTAL 

INADMISSIBILIDADE - O dispositivo contido no art. 247, do NCPC, não pode 

ser interpretado de forma isolada ou dissociada dos dispositivos contidos 

nos arts. 829 e 830, do mesmo estatuto processual, que cuidam 

especificamente da citação do executado em execução lastreada em título 

extrajudicial. A redação dos dispositivos constantes dos arts. 829 e 830 

dá conta da conta da necessidade de que a citação no processo de 

execução seja feita por oficial de justiça. Destarte, e considerando a 

necessidade de subordinação do art. 247, do NCPC a um conjunto de 

disposições de maior generalização, em especial, arts. 829 e 830 do 

mesmo estatuto, do qual não pode ser dissociado, de rigor concluir que em 

se tratando de execução de título extrajudicial a citação do executado 

deve ser feita por oficial e justiça. Realmente, não podendo passar sem 

observação que a citação no processo de execução é ato complexo, uma 

vez que não se limita à convocação do executado para integrar a relação 

p r o c e s s u a l .  R e c u r s o  I m p r o v i d o . "  ( T J / S P ,  A I  n º 

2142022-91.2016.8.26.0000, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, 29ª Câmara 

de Direito Privado, j. em 26.10.2016)Sendo assim, intime-se o Exequente 

para, no prazo de cinco (05) dias, promover a citação do Executado via 

Oficial de Justiça.Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 

239, do CPC) e incumbe à parte Exequente adotar as providências 

necessárias para viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 08 de maio de 2018JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 99000 Nr: 13623-60.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDES SOARES DO PRADO, CARLOS 

EDUARDO SILVA

 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: MARGARET ROSE CORRÊA DA 

COSTA - OAB:5870, MARGARET ROSE CORRÊA DA COSTA - 

OAB:5870/MT, Rômulo Augusto Corrêa da Costa - OAB:2023, 

ROMULO AUGUSTO CORREA DA COSTA - OAB:2023/MT

 Autos n° 13623-60.2002.811.0041 – ID: 99000

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 DESPACHO

 Vistos.

 Processo concluso pendente de providencias pela Secretaria.

 Considerando a homologação do pedido de desistência em relação ao 

Requerido Carlos Eduardo Silva (fls. 144-150), promova-se a Secretaria a 

exclusão deste do polo passivo da lide.

 Após intime-se a Exequente a se manifestar, no prazo de cinco (05) dias, 

acerca dos documentos juntados às fls. 225-245.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 08 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 769259 Nr: 22210-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGO MARQUES PEREIRA, HIGO MARQUES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 22210-22.2012.811.0041 – ID: 769259

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em cinco (5) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de maio de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1014131 Nr: 29366-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS LOCADORA LTDA, JOAO BATISTA 

ATAIDE DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 29366-56.2015.811.0041 – ID: 1014131

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DESPACHO

Vistos.

Com o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos (fl. 29), deve o 

Exequente adequar o pedido de fl. 54-58, para processamento do feito 

como cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, e ss. do CPC, ou 

536, e ss. do CPC, em quinze (15) dias.

Intime-se.

Cuiabá (MT), 14 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 241537 Nr: 10109-60.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRA TREVISAN VEDOIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GOMES BRESSANE - 

OAB:10102, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/MT, SILMARA 

RUIZ MATSURA - OAB:9.941-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 10109-60.2006.811.0041 – ID: 241537

BUSCA E APREENSÃO

 DECISÃO

 Vistos.

Chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão de fl. 92, uma vez 

que a Devedora sequer foi citada e processo não foi julgado, devendo a 

Secretaria proceder com a retificação da capa dos autos para tramitar 

como ação de Busca e Apreensão.

 Saliento que a fim de evitarmos a eternização de demandas dessa 

natureza, alvitro o Autor acerca do art. 4º, da Lei de Busca e Apreensão 

para adequar-se ao rito processual implementado pela Lei 13.043/14, que 

faculta ao Credor postular a conversão da presente ação em execução de 

título extrajudicial diante destas eventuais circunstâncias.

 Intime-se o Credor a se manifestar quanto ao interesse na conversão da 

ação, ressaltando que caso haja interesse deverá trazer aos autos o 

quantum debeatur atualizado em quinze (15) dias, vindo então concluso 

para deliberação.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018

 José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1099510 Nr: 10386-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOMINGOS DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 10386-27.2016.811.0041 – ID: 1099510

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em cinco (5) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018

 José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 730452 Nr: 26514-98.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA CONSUELO MATTOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre de Almeida - 

OAB:OAB/RS - 43.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 26514-98.2011.811.0041 – ID: 730452

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 DESPACHO

 Vistos.

 Seguem os extratos das consultas realizadas, via sistema INFOJUD e 

RENAJUD (Receita Federal). Consigno que havendo informação de 

endereço distinto daquele dos autos deve a Secretaria expedir novo 

mandado de citação, caso contrário intime-se o Credor para, em dez (10) 

dias, dar prosseguimento ao feito adotando medidas cabíveis a fim de 

promover a citação dos Executados.

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providencias necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 780521 Nr: 34072-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R B COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 34072-87.2012.811.0041 – ID: 780521

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DESPACHO

Vistos.

Analisando o feito constata-se que o devedor ainda não foi citado, Assim, 

indefiro o pedido de arresto de fls.101-103, uma vez que não foram 

esgotados todos os meios de tentativa de citação do executado para 

consequente indicação de bens a serem penhorados.

 Seguem os extratos das consultas realizadas, via sistema INFOJUD 

(Receita Federal). Consigno que havendo informação de endereço distinto 

daquele dos autos deve a Secretaria expedir novo mandado de citação, 

caso contrário intime-se o Credor para, em dez (10) dias, dar 

prosseguimento ao feito adotando medidas cabíveis a fim de promover a 

citação do Executado.

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providências necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 742687 Nr: 39590-92.2011.811.0041

 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): R. B. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS 

LTDA, RICHARD JOSEPH ABBOUDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

EXPEÇA-SE ALVARÁ do valor penhorado nos autos (fls. 67) em favor do 

Exequente, devendo este manifestar interesse prosseguimento do feito, 

em quinze (15) dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 390926 Nr: 26342-30.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON NEVES ALVES

 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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO GUILHERME 

AGUIRRE GUEDES - OAB:10519 MT

 Vistos.

Processo concluso pendente de providências pela Secretaria.

Do auto de arrematação de fl. 74/75, INTIME-SE o Exequente à 

manifestar-se em quinze (15) dias, e, CERTIFIQUE-SE se houve 

oferecimento de eventual embargos à adjudicação, alienação ou 

arrematação.

Caso negativo, nos termos do art. 1.136, da CNGCGJ, deve a Secretaria, 

independentemente de pronunciamento judicial, requisitar as certidões 

negativas do imóvel arrematado perante as Fazendas Públicas do Estado 

e do Município.

Após, o intimem-se as partes à manifestarem-se nos autos em quinze (15) 

dias, só então, sejam remetidos à conclusão.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1035720 Nr: 39461-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBALADORA DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS SUL BRASIL LTDA, SILVANA VIEIRA DOS SANTOS, 

APARECIDO ADAUTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 39461-48.2015.811.0041 – ID: 1035720

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DESPACHO

Vistos.

 Indefiro o pedido de fl. 56, uma vez que analisando os autos observo que 

o Executado apresentou Embargos à Execução comparecendo 

espontaneamente no feito executivo (apenso cód. 1273345), que é 

acessório da presente Execução, sendo assim não há de que se falar em 

nova busca de endereço, conforme o solicitado a fl. 56.

 Intimem-se a parte Exequente para, no prazo de cinco (05) dias, promover 

o regular andamento do feito requerendo o que entender de direito.

 Promova, a Secretaria, o devido cadastramento do patrono do Executado 

conforme o petitório de fl. 24 (apenso).

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 118392 Nr: 7143-32.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO CAPOROSSI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO ROBERTO DA COSTA 

MARQUES - OAB:2818/MT

 Autos nº 7143-32.2003.811.0041 – ID: 118392

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 DECISÃO

 Vistos.

 Trata-se de Execução de Título Extrajudicial distribuída em 2003 e até a 

presente data sem satisfação do quantum debeatur pretendido pelo 

Exequente. Considerando que o feito se arrasta há mais de 12 anos, 

indefiro o pedido de nova tentativa de penhora online, uma vez que já 

foram realizadas duas (02) vezes tais medidas e restaram infrutíferas.

 Intime-se o Exequente para, no prazo de dez (10) dias, indicar bens que 

satisfaçam a execução, sob pena de extinção e arquivamento do feito por 

inexistência de bens penhoráveis.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1190767 Nr: 1641-24.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCOMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PÃES LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATASHA DE OLIVEIRA MENDES 

- OAB:OAB/MT 16445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO - OAB:14.258-A

 Autos nº 1641-24.2017.811.0041 – ID: 1190767

EMBARGOS À EXECUÇÃO

DESPACHO

 Vistos.

 Intime-se o Embargante para, no prazo de quinze (15) dias, manifestar-se 

a respeito da Impugnação aos Embargos de fls. 91-95.

 Decorrido o prazo, certifique-se e após venham-me os autos conclusos 

para prolação de Sentença.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 08 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 823701 Nr: 29780-25.2013.811.0041

 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): PEAGUDA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 

ME, WANDERLANN JOSÉ PEAGUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº 29780-25.2013.811.0041 – ID: 823701

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DESPACHO

Vistos.

 Intime-se o fiel depositário, por mandado, a fim de trazer aos autos cópia 

do documento do veículo penhorado a fl. 87, sob pena de aplicação das 

penalidades do art. 161 do CPC.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1273345 Nr: 28776-11.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBALADORA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUL 

BRASIL LTDA, APARECIDO ADAUTO DOS SANTOS, SILVANA VIEIRA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:4654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 28776-11.2017.811.0041 – ID: 1273345

EMBARGOS À EXECUÇÃO

SENTENÇA

Vistos.

Considerando que a parte Embargante foi devidamente intimada a recolher 

as custas e taxas judiciais, mas permaneceu inerte (fl. 49), não há 

alternativa senão o cancelamento da distribuição. Destarte, em 

atendimento ao Provimento n.º 82/2014-CGJ de 05/11/2014 e nos termos 

do art. 290 do CPC/2015 determino o cancelamento da distribuição.

 Sem custas já que a ausência do recolhimento desta motivou a extinção 

do processo e sem honorários, pois sequer formalizada a triangularização 

processual.

Após o transito em julgado, arquivem-se em definitivo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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Cuiabá/MT, 11 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 462653 Nr: 31163-43.2010.811.0041

 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: MARCELO BOTELHO MERTHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Autos nº 31163-43.2010.2010.811.0041 – ID: 462653

REVISÃO DE CONTRATO

DESPACHO

Vistos.

Processo concluso pendente de providências pela Secretaria.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos.

Intime-se o Requerente a adequar o pedido de fls. 216-238, para 

processamento do feito como cumprimento de sentença, nos termos do 

art. 523, e ss. do CPC, ou 536, e ss. do CPC, em quinze (15) dias.

Cumpra-se. Intime-se.

Cuiabá (MT), 8 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026802-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS NOGUEIRA CAVALCANTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1026802-19.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. EXECUTADO: MARCOS NOGUEIRA CAVALCANTE 

Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face de MARCOS 

NOGUEIRA CAVALCANTE, em que as partes informam composição 

amigável consoante termo de acordo. Portanto, nos termos do art. 921, I, 

do CPC, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos o a transação 

celebrada entre as partes (ID. 11779094) através do qual estabelecem a 

forma de composição da lide em destaque. Em consequência, defiro o 

pedido de suspensão do feito na forma postulada pelas partes até 

06/07/2018. Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja 

via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, 

cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais negativações ou 

averbações. Decorrido o prazo da suspensão, deverá o Exequente dar 

prosseguimento no feito ou postular sua extinção pelo cumprimento da 

obrigação, em cinco (05) dias, sob pena de presunção da quitação da 

obrigação e consequente extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

(MT), 16 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012334-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDETE DE ANACLETO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012334-16.2018.8.11.0041. AUTOR: EDETE DE ANACLETO SILVA RÉU: 

BANCO PAN S.A. Vistos. Em melhor análise do feito, inobstante a 

distribuição e processamento do feito para esta Unidade Judiciária, 

verifica-se que esta ação exclui-se da competência de Vara Especializada 

de Direito Bancário, como é o caso desta Vara, pois trata-se de matéria 

eminentemente civil em que a Autora postula a inexistência de débito junto 

ao Requerido. Neste sentido assevera o PROVIMENTO Nº 004/2008/CM 

que atribuiu nova competência e denominação a Varas Judiciais da 

Comarca de Cuiabá, senão vejamos: (...) Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida. § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível 

poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor. 

Na hipótese, a demanda não envolve interesses típicos de relação 

bancária, enquadra-se, na verdade na exceção estabelecida pelo art. 1º, 

§2º, do Provimento nº 004/2008/CM, porque a pretensão é de reparação 

de danos pois a Autora alega que não efetivou negócio jurídico com o 

Requerido, de modo que a questão de fundo guarda relação com matéria 

de natureza eminentemente cível. Assim, tendo em vista o Provimento 

alhures citado que fixou a competência das varas especializadas, de 

modo que declino da competência em favor de umas das Varas de Feitos 

Gerais desta Capital, para processar e julgar a presente demanda, para 

onde determino a redistribuição do processo. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013251-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013251-35.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BB ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S.A. REQUERIDO: MARIA GOMES DE OLIVEIRA Vistos. 

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar promovida por 

BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A em face de MARIA GOMES 

DE OLIVEIRA, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o 

Credor a inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este 

firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos 

quais reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 197 de 558



notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 16 de maio 

de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1008778-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008778-06.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AUGUSTO ALBERTO 

IGLESIAS FERREIRA FILHO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 

AUGUSTO ALBERTO IGLSIAS FERREIRA FILHO, propôs a presente 

PROCEDIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER 

ANTECEDENTE em face de BANCO DO BRASIL S/A, em suma, postulando 

a reativação da sua conta corrente n.º 14057-0, agência 4696-5. Em 

suma, alega que o Requerido negou-se a reativar sua conta corrente em 

razão de suposta dívida, o que não é suficiente para impedir o 

requerimento administrativo, razões pelas quais pleiteia judicialmente a 

medida para poder receber salário. O Autor comprovou o recolhimento das 

custas e taxa de distribuição. É o breve relatório. Decido. Na hipótese, 

verifica-se que o pedido do Autor para que o Requerido libere o acesso à 

movimentação financeira da conta bancário de sua titularidade, como 

disciplinado pelo art. 300, do CPC[1], pressupõe a demonstração de 

“probabilidade do direito” e do “perigo da demora” nos termos do art. 300, 

do CPC/2015. Desta feita, deve a parte postulante da medida, não apenas 

alegar, mas demonstrar inequivocamente a probabilidade do direito e a 

urgência demandada, que justifique a ocorrência de dano, à postergar o 

exercício do contraditório ao demandado. Pois bem. Prima facie, inexiste 

qualquer ilegalidade na recusa do Requerido em promover a liberação da 

movimentação da conta corrente, à medida que tal ato se caracteriza 

como uma faculdade da instituição bancária. A simples ausência dos 

requisitos internos estabelecidos pelo fornecedor para abertura ou 

reativação de conta em sua instituição bancária torna viável a recusa, pois 

caracteriza mero exercício regular de direito. Em acréscimo, colaciono 

recentes julgados, em casos análogos: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA À 

ABERTURA DE CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO 

ILÍCITO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE PRIVADA. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. A concessão de crédito pelo réu à autora, 

ainda que norteada pelas regras da Lei n° 8.078/90, não diverge da 

formação dos demais negócios jurídicos, devendo-se observância à 

vontade das partes, em atenção ao princípio da liberdade de contratar. 

Não bastasse isso, a simples recusa do réu em abrir conta corrente à 

autora, ainda que desmotivada, mas sem que ela tenha sido exposta a 

situação vexatória ou desrespeitosa, não é suficiente a causar-lhe dano 

moral. APLICAÇÃO DE MULTA EM FASE DE CUMPRIMENTO. 

DESNECESSIDADE. Aplicar multa cominatória no caso do não cumprimento 

da obrigação levaria a autora a enriquecer de forma ilícita, o que não é 

permitido. Ademais, o réu não seria obrigado a abrir a conta corrente caso 

não houvesse uma determinação judicial para tal ato. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. Correta a r. sentença que distribuiu os ônus da 

sucumbência de forma proporcional, para ambas as partes, uma vez que 

foram vencido e vencedor. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA FEDERAL. 

Desnecessário dar enfoque às questões à luz dos dispositivos legais e do 

enquadramento jurídico que o réu imagina pertinente, porque foi suficiente 

a fundamentação para a solução dada com ostentação das teses jurídicas 

adotadas. Apelação da autora não provida e do réu parcialmente provida.” 

(Resp. 1.111.143/SP, Ministro Antônio Carlos Ferreira, Data do Julgamento 

em 01/09/2017) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

NEGATIVA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. FACULDADE DO 

FORNECEDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. AUSENTE DEVER DE 

INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Recurso da parte ré 

provido. Não preenchendo a interessada os requisitos objetivos 

estabelecidos pelo fornecedor bancário, inexiste qualquer ilegalidade na 

recusa em promover a abertura de conta bancária, porquanto tal ato é 

uma faculdade, não uma obrigação. Cumpre ressaltar que a abertura de 

conta bancária se dá mediante aprovação, afigurando-se, pois, como 

mera expectativa de direito, não podendo sua recusa ser interpretada 

como ofensa à parte adversa. Assim, nada de ilícito há na conduta da ré, 

caracterizando mero exercício regular de direito. Outrossim, em que pese 

tenham sido carreados aos autos receituários médicos, tenho que os 

fatos narrados não têm o condão de causar abalos psíquicos de elevada 

proporção ao ponto de que seja necessário o uso de psicotrópicos 

indicados, inclusive, para tratamento de bipolaridade. Nesse diapasão, a 

sentença merece reforma, para afastar os danos morais. RECURSO DA 

PARTE RÉ PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJRS - Recurso Cível Nº 

71004123287, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Francisco Gross, Julgado em 26/11/2013) Inexiste comprovação de 

ato ilícito na conduta da Instituição Bancária, o que nos leva a não 

concessão da tutela de urgência, sobretudo neste estágio de cognição 

sumária. Para que a tutela de urgência seja concedida, ainda que não se 

exija certeza jurídica sobre o direito do Autor, há que se ter ao menos a 

aparência desse direito, e por isso, o juiz faz a apreciação da existência 

da pretensão autoral em um juízo prévio e não exauriente. Essas 

exigências deverão comparecer aos autos de modo a comportar uma 

certeza, ou até provável certeza, de que há, em cognição sumária que se 

faz, o direito que se propõe buscar. Assim, inobstante as alegações do 

Autor, tenho que não restou devidamente demonstrado que a insurgência 

se funda na aparência do bom direito. Isto, pois, a alegação unilateral de 

negativa do Requerido para reativar a conta bancária, confessando o 

Autor que possui débitos perante a instituição financeira, é passível de 

discussão e não há nos autos, quaisquer elementos que autorizem nesse 

momento a formação de do juízo de verossimilhança. Soma-se a isto, a 

circunstancia de que somente após o contraditório e apreciação de 

eventuais provas a serem produzidas será possível formar juízo de 

convencimento seguro sobre as questões controvertidas. Portanto, 

considerando que não há nos autos, em cognição sumária que se faz, 

elementos que demonstrem a presença dos requisitos autorizadores da 

medida pleiteada nos termos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a tutela de 

urgência. Nos termos dos artigos 246, I e 248, ambos do CPC/2015, CITE a 

parte Requerida para responder, em quinze (15) dias (art. 335, III, do 

CPC/2015. Consigne-se a advertência de que, não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC/2015, art. 344). Expeça-se o necessário. Intime-se. 
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Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES 

COSTA Juiz de Direito [1] 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029446-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA B JOR EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1029446-32.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: TRANSPORTADORA B JOR EIRELI Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA movida por 

BANCO BRADESCO S/A contra TRANSPORTADORA B JOR LTDA-ME, 

ambos identificados e qualificados na petição inicial, tendo por objeto a 

recuperação da posse direta de um veículo dado em alienação fiduciária 

em garantia. A Requerida foi citada e o veículo foi apreendido (ID. 

12696329), mas deixou transcorrer in albis o prazo da contestação, sem 

sequer requerer a purgação da mora – certidão ID. 13203006. É um breve 

relato dos autos. Decido. O pedido se acha devidamente instruído e, em se 

tratando de revel, deve ser aplicada a regra do art. 334[1] do Código de 

Processo Civil, impondo-se a procedência da ação. Ante o exposto, com 

fundamento nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, e 

consoante art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido inicial, 

consolidando nas mãos do Autor o domínio e posse plenos e exclusivos 

do veículo apreendido, tornando definitiva a liminar. Fica facultada a venda 

pelo Autor do bem objeto da alienação fiduciária, na forma do art. 3º, § 5º, 

do Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-se o disposto no art. 2º do Decreto-Lei 

nº 911/69, oficiando-se ao DETRAN para comunicar que o Autor está 

autorizado a proceder à transferência do veículo a terceiros que indicar. 

Condeno a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, este que ora arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do art. 85, § 8º, do NCPC. Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos 

registros cartorários, e, não sendo apresentado qualquer requerimento, 

arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATÉA 

NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 344. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021492-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN LUIZ EVANGELISTA (EXECUTADO)

COBRA CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

IGOR ALENCAR DE BARROS EVANGELISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1021492-66.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: COBRA CONSTRUTORA LTDA, IVAN LUIZ 

EVANGELISTA, IGOR ALENCAR DE BARROS EVANGELISTA Vistos. Prima 

facie, registre-se que apesar da petição de acordo ter sido protocolada 

em 27/07/2017, os autos vieram conclusos apenas em 14/05/2018. 

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em face de CRUUZEIRO DO SUL COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA/COBRA CONSTRUTORA LTDA E IGOR 

ALENCAR DE BARROS EVANGELISTA, em que as partes informam 

composição amigável consoante termo de acordo. Portanto, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, o a transação celebrada entre as 

partes (ID. 9168461) através do qual estabelecem a forma de composição 

da lide em destaque. Por consequência, tendo o acordo efeito de sentença 

entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, c/c art. 924, II, ambos 

do CPC. Sem custas remanescentes nos termos do § 3º, art. 90, do CPC[1] 

e honorários advocatícios, na forma do acordo. Ressalte-se que não 

houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos 

de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de 

eventuais negativações ou averbações. Certifique-se o transito em julgado 

de imediato diante da renúncia das partes ao prazo recursal e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cuiabá (MT), 16 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO [1] Art. 90, § 3º, do CPC: Se a transação ocorrer 

antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das 

custas processuais remanescentes, se houver.

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018367-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEYDE FERREIRA DE VASCONCELOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1018367-56.2017.8.11.0041. AUTOR: NEYDE FERREIRA DE 

VASCONCELOS RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Interpostos embargos declaratórios pelo Requerido, tempestivos. Contudo, 

os embargos de declaração representam o instrumento processual para 

afastar eventuais omissões, obscuridades ou contradições, que possam 

eclodir de decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Novo 

Código de Processo Civil. Incabível, no entanto, 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, quando na verdade está a sentença objurgada 

exaustivamente fundamentada no que tange aos pontos que formaram o 

convencimento deste juízo. Portanto, sem maiores delongas, conheço dos 

Embargos de Declaração (ID. 12920829) porque próprios e tempestivos, 

mas nego-lhes provimento porque não vislumbro omissão, contradição ou 

obscuridade na sentença ID. 12814448. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

quinta-feira, 16 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018700-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA FERREIRA DE AQUINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1018700-08.2017.8.11.0041. AUTOR: NEUZA FERREIRA DE 

AQUINO RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. Interpostos embargos 

declaratórios pela Autora, tempestivos. Contudo, os embargos de 

declaração representam o instrumento processual para afastar eventuais 

omissões, obscuridades ou contradições, que possam eclodir de decisão 

judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Novo Código de Processo 

Civil. Incabível, no entanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 
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simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que se coadune 

com a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, quando 

na verdade está a sentença objurgada exaustivamente fundamentada no 

que tange aos pontos que formaram o convencimento deste juízo. 

Portanto, sem maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração 

(ID. 12981504) porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento 

porque não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

ID. 12820366. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, quinta-feira, 16 de maio de 

2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001661-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO APARECIDO SORGE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1001661-95.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 

RÉU: LUCIO APARECIDO SORGE Vistos. Registre-se que apesar da 

petição de acordo ter sido protocolada em 04/08/2017, os autos vieram 

conclusos apenas em 14/05/2018. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA 

proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de LUCIO APARECIDO 

SORGE, em que as partes informam composição amigável consoante 

termo de acordo. Portanto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes (ID. 9287240) através do qual 

estabelecem a forma de composição da lide em destaque. Por 

consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do C.P.C. Sem custas remanescentes nos termos 

do § 3º, art. 90, do CPC[1] e honorários advocatícios na forma do acordo. 

Certifique-se o transito em julgado de imediato, pois as partes desistiram 

do prazo recursal. Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Cuiabá (MT), 16 

de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO [1] Art. 

90, § 3º, do CPC: Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes 

ficam dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001997-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JABIR BAES DE BRITO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1001997-02.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 

RÉU: JABIR BAES DE BRITO Vistos. Registre-se que apesar da petição de 

acordo ter sido protocolada em 03/08/2017, os autos vieram conclusos 

apenas em 14/05/2018. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por 

BANCO BRADESCO S/A em face de JABIR BAES DE BRITO, em que as 

partes informam composição amigável consoante termo de acordo. 

Portanto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (ID. 9275042) através do qual estabelecem a 

forma de composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o 

acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do C.P.C. Sem custas remanescentes nos termos do § 3º, art. 90, do 

CPC[1] e honorários advocatícios na forma do acordo. Certifique-se o 

transito em julgado de imediato, pois as partes desistiram do prazo 

recursal. Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Cuiabá (MT), 16 de maio de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO [1] Art. 90, § 3º, do 

CPC: Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se 

houver.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029837-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA BORBA KEND (RÉU)

VENT-CASA CLIMATIZACAO LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029837-84.2017.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO Parte Ré: RÉU: VENT-CASA CLIMATIZACAO LTDA 

- ME, ELZA BORBA KEND Sentença Vistos etc. I – Cooperativa de Crédito 

de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração propôs Ação 

Monitória em face Vent Casa Climatização Ltda-Me e Elza Borba Kend, no 

entanto, requereu junto ao ID 11685987, a desistência do feito em relação 

a um dos requeridos, Elza Borba Kend Em consequência, JULGO EXTINTA 

A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do 

Código de Processo Civil, apenas em relação a requerida Elza Borba Kend. 

Decorrido o prazo recursal, proceda-se à exclusão do nome da requerida 

Elza Borba Kend do polo passivo da presente ação, com as cautelas 

devidas. II – Proceda a Secretaria o cumprimento da decisão inicial junto ao 

ID 10817304, tendo em vista o comprovante de depósito de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça (ID 10942102), para a citação do requerido Vent 

Casa Climatização Ltda-Me, com urgência, Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 09 de maio de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024762-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERAS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619/O (ADVOGADO)

 

Certifico que a Contestação e reconvenção encartada aos autos, foram 

protocolizadas 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 bem como para contestar a 

reconvenção juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023929-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE VICENTE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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, caso seja 
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indicado novo endereço a ser cumprido

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025317-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JULIA JACINTO DA SILVA (EXECUTADO)

PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

MARIZETE MOREIRA (EXECUTADO)

CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para COMPLEMENTAR o 

deposito das diligências para condução do Oficial de acordo com a tabela 

de diligências contida no site do SINDOJUS, procedendo o deposito da 

diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com o art. 

1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser 

realizado via emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; ” _no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC Já que foi recolhida 

apenas uma diligência.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013166-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO LUIS DE SOUZA FERRO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017182-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDO LUIZ SOARES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032172-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO SOARES FERREIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034860-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELTON AGUIAR DE ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000534-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em análise aos autos aferi que a parte 

agravante cumpriu as determinações impostas pelo Art 1.018 §2º do 

NCPC, ante a juntada da petição de ID 12216339 bem como da cópia do 

agravo com o recibo de ID(S)12216409 E 12216416 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, tendo em vista que 

o Recurso de Agravo de Instrumento foi recebido SEM EFEITO 

SUSPENSIVO, bem como que em análise aos documentos encartados aos 

autos não logrei êxito em localizar o comprovante de pagamento das 

diligências do senhor Oficial de Justiça, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora para depositar a diligência para condução do Oficial de 

Justiça comprovando nos autos do depósito da referida diligencia _ em 

conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o 

pagamento deverá ser realizado via emissão de Guias no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o 

ícone “Emissão de Guias on line; _no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014685-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MORADA S/A - EM LIQUIDACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBEM PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - 192.976.297-68 

(REPRESENTANTE)

MARCELLO IGNACIO PINHEIRO DE MACEDO OAB - RJ65541 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA GIRALDI MONTEIRO MARTINS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019991-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038281-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA KHAFIF DAYAN OAB - SP131646 (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que em análise aos documentos encartados aos 

autos não logrei êxito em localizar na deprecata o local onde o imóvel se 

encontra, salvo melhor juízo, a fim de expedir o Mandado de avaliação do 

bem penhorado, desta feita 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 para que encarte aos autos a certidão de inteiro teor 

das matriculas dos bens a serem avaliados

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014689-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MORADA S/A - EM LIQUIDACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO IGNACIO PINHEIRO DE MACEDO OAB - RJ65541 

(ADVOGADO)

RUBEM PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - 192.976.297-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO REGINALDO ALVES VIEIRA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032728-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATALAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025183-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE MARTHA BARBOZA (EXECUTADO)

E. A. S COMERCIO DE BORRACHAS E SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ELISMAR ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023481-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE BALDO OAB - MT20510/O (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES OAB - MT0015409A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023481-10.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 26.250,98; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[BANCÁRIOS]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: WILMAR RODRIGUES Parte Ré: RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Aduz o 

requerente junto aos ID’s 12569091 e 12666895, que o banco requerido 

nos meses de março e abril/2018, descumpriu a ordem judicial que 

determina a suspensão da cobrança das parcelas dos empréstimos 

consignados na conta corrente do requerente, aprovisionamento 

(retenção) de todo o salário. O requerente informa ainda, que se dirigiu até 

uma agência do Banco requerido e foi comunicado sobre o 

cancelamento/bloqueio do seu cartão de débito. O autor não pode ser 

penalizado pelo requerido, com o cancelamento do cartão de débito, posto 

que este está cumprindo uma decisão judicial. Extrai-se dos autos que o 

requerido foi devidamente intimado e citado da decisão junto ao ID 

4518773, ficando clara a sua resistência em cumprir a determinação 

judicial. Com as informações do requerente junto aos autos nos ID’s 

12569091, 12666895 e 12677574, não há dúvidas de que, em casos como 

este, é possível a fixação de multa diária para o caso de descumprimento 

da decisão, consoante determina o artigo 537 do CPC. II – Em vista disso, 

intime-se o Banco requerido para efetue o desbloqueio do cartão de débito 

do requerente, que foi cancelado/bloqueado de forma ilegal, bem como, 

para cumprir integralmente a decisão inicial, suspendendo a cobrança das 

parcelas dos empréstimos consignados na conta corrente do requerente. 

Intime-se ainda o Banco requerido, para que restituía integralmente o 

salário do mês de abril/2018, que foi retido indevidamente, cumprindo a 

decisão inicial junto ao ID 4518773. Ressalto que o descumprimento de 

quaisquer das determinações aludidas, até o julgamento final desta lide, 

importará em aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), a 

partir da intimação desta decisão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. III – Sem prejuízo do julgamento antecipado da 

lide. Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos. 

AT/Cuiabá, 12 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior
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 Cod. Proc.: 399065 Nr: 32576-28.2009.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO ANÍSIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise mais amiúde aos autos verifico que a parte 

autora requereu a conversão da Ação de Busca e Apreensão em 

Execução de Título Extrajudicial às fls 55/58, em decisão judicial proferida 

as fls 59, consta a determinação do juízo que a parte autora EMENDE a 

inicial, devidamente intimada esta apenas requereu a dilação de prazo 

para realizar o feito, assim sendo impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para que EMENDE A INICIAL de conversão da ação de busca e 

apreensão em execução, instruindo o pedido e adequando-o aos 

requisitos gerais e específicos, previstos nos arts. 282, 566, inciso I e 

585, inc. II, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção do processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 261328 Nr: 21567-74.2006.811.0041

 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 SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ROQUE BIASUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL A. 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTÔNIO RACHID 

JAUDY - OAB:3145

 Vistos etc.

Banco Safra S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 

sob n. 58.160.789/0001-28, com sede em São Paulo/SP, por intermédio de 

seus advogados, ingressou perante este juízo com a presente Ação de 

Busca e Apreensão contra Jair Roque Biasus, brasileiro, inscrito no CPF 

sob n. 534.751.869-34, residente e domiciliado nesta Capital, expondo e 

requerendo o que segue.

Alega que firmou com o requerido, contrato de crédito mútuo de n. 

14500-678, celebrado em 19/11/2004, tornando-se credor da mesma da 

quantia de R$ 33.640,27 (trinta e três mil seiscentos e quarenta reais e 

vinte e sete centavos), que deveria ser reembolsado em 36 (trinta e seis ) 

prestações mensais de R$ 1.435,50 (mil quatrocentos e trinta e cinco reais 

e cinquenta centavos), tendo como garantia a alienação fiduciária do 

seguinte bem: marca/modelo PARATI, ano de fabricação/modelo 

2004/2005, cor PRATA, chassi 9BWDB05X95T029610, placa KAB-5239.

No entanto, o requerido não cumpriu com o pagamento das prestações 

vencidas a partir de 19/05/2006, 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. 911/69.

 Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 

24.330,27 (vinte e quatro mil trezentos e trinta reais e vinte e sete 

centavos).

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 08/18 dentre eles o 

contrato em que se funda o pedido e notificação pelo qual o requerido foi 

constituído em mora.

Pela decisão proferida à fl. 19 determinou o Juízo que o banco emendasse 

a inicial demonstrando o registro de alienação fiduciária no órgão 

competente, tendo o banco apresentado o documento às fls. 21/22.

Assim, em decisão proferida às fls. 24/25 foi deferida liminarmente a 

apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, ordenando-se a citação 

do requerido para os termos da ação.

Apesar de não ter sido devidamente citado o requerido apresentou 

contestação às fls. 43/45. Em seus argumentos aduziu a conexão, 

argumentando a existência de ação revisional distribuída perante o 

Juizado Cível da Morada da Serra, defendendo ainda o deferimento de 

pedido de liminar, conforme cópia de decisão acostada à fl. 46.

Com base na referida revisional e decisão citada proferiu o Juízo a 

decisão de fl. 103 determinando a imediata devolução do bem, fixando 

multa diária de R$ 5.000,00.

O bem foi apreendido, consoante auto de busca apreensão e depósito de 

fl. 109.

Conforme certidão de fl. 112 o banco foi devidamente intimado a devolver 

o bem ao requerido, diante da decisão proferida à fl. 103.

Vieram-me os autos em conclusão.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 

911/69, ajuizada por Banco Safra S/A, contra Jair Roque Biasus, acima 

qualificados, visando à apreensão do veículo 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.

DO MÉRITO

Inicialmente ressalto que tendo sido deferida na decisão proferida às fls. 

24/25 a liminar para apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, 

ordenando-se, posteriormente a citação do requerido para os termos da 

ação, vejo que apesar de não ter sido devidamente citado o requerido 

apresentou contestação às fls. 43/45.

 Em seus argumentos aduziu a conexão, argumentando a existência de 

ação revisional distribuída perante o Juizado Cível da Morada da Serra, 

defendendo ainda o deferimento de pedido de liminar, conforme cópia de 

decisão acostada à fl. 46.

Com base na referida revisional e decisão citada proferiu o Juízo a 

decisão de fl. 103 determinando a imediata devolução do bem, fixando 

multa diária de R$ 5.000,00.

No entanto, mesmo tendo sido determinada a devolução do bem, não foi 

efetivada a tempo, tendo o bem sido apreendido, consoante auto de busca 

apreensão e depósito de fl. 109.

Conforme certidão de fl. 112 o banco foi devidamente intimado a devolver 

o bem ao requerido, diante da decisão proferida à fl. 103.

Entretanto, o veículo foi devidamente restituído ao requerido.

Apesar dos argumentos do requerido, de que havia distribuído a ação 

revisional antes a busca e que esta não haveria razão de ser, tenho que 

não merece acolhimento.

Com efeito, consoante se verifica, os autos foram apensados, esta busca 

e apreensão e os autos da revisional, anteriormente distribuída ao Juizado 

da Morada da Serra, que quando da criação das Varas Bancárias nesta 

Comarca de Cuiabá, teve estes autos distribuídos e posteriormente 

anexados.

Assim, a revisional apensa (Feito n. 34922-49.2009 – código: 402919), é a 

revisional distribuída pelo requerido, que conforme se observa já foi 

devidamente sentenciada, tendo inclusive ocorrido o trânsito em julgado.

Bem ainda, conforme se apurou naqueles autos, existe saldo devedor 

referente ao contrato objeto da ação.

Insta esclarecer que na Alienação Fiduciária em garantia dá-se a 

transferência do domínio do bem móvel ao credor, denominado fiduciário 

(em geral, uma 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 
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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).

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.

 Entretanto, o requerido em ação autônoma postulou pela revisão de 

cláusulas do contrato, sem, no entanto efetuar o pagamento do débito.

Assim, extrai-se dos autos o desinteresse do Requerido em saldar seu 

débito com o Requerente.

Permanecendo assim, com as parcelas em aberto, ensejando o 

reconhecimento do pedido do autor.

Por fim, com a documentação que instrui a inicial, destacando-se o 

contrato de mútuo (fls. 12) e a notificação extrajudicial de fls. 14/15, 

demonstrou o Requerente satisfatoriamente a materialidade da relação 

contratual entre as partes, bem ainda a constituição em mora do 

Requerido.

Tendo em vista que, devidamente intimado o banco a manifestar-se acerca 

do cálculo da Contadoria, que apurou a existência de saldo a receber, 

este permaneceu inerte, tenho que no momento oportuno e se for de seu 

interesse irá executar seu crédito.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a decisão que determinou a 

restituição do bem em favor do Requerido, fls. 103.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios do patrono do requerente, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, com fundamento no § 2º, do artigo 85, do 

Código de Processo Civil.

Traslade-se cópia da sentença proferida nos autos da revisional apensa 

(Feito n. 34922-49.2009 – código: 402919) para estes autos, bem como, 

do cálculo nos parâmetros da revisão, realizado pela Contadoria Judicial, 

naqueles autos, devidamente homologado.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes 

pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) 

meses da data da certidão de trânsito em julgado, para o devido 

cumprimento de sentença.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1038320 Nr: 40725-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECANTO GRIL RESTAURANTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:20906/O

 Vistos etc.Compulsando os autos vejo que apesar de não ter sido 

devidamente citado, consoante se extrai da certidão de fls. 96, o 

executado compareceu espontaneamente no feito fazendo juntada de 

procuração às fls. 87/90. Motivo pelo qual, dou-o por citado.Aliados ao 

contexto processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, 

parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução.Defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 98/99, e, 

para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado em 26/01/2018 - R$ 77.591,06 (setenta e sete mil quinhentos e 

noventa e um reais e seis centavos), que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes ao executado: Recanto 

Gril Restaurante Ltda, CPF n° 14.916.642/0001-40 e, consequentemente, 

formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão, 

excluídas as reservas mantidas pelo Banco Central.Existindo saldo 

razoável para a garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia 

bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela 

Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ(...) desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de 

Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo 

a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 861218 Nr: 2699-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISON RODRIGUES MAGALHÃES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCEDES DE LIMA 

MAGALHÃES - OAB:13367 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 453633 Nr: 25358-12.2010.811.0041

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALKIRIA DE CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO CANAL - 

OAB:167.974/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12090-MT

 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 sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 773981 Nr: 27161-59.2012.811.0041

 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): DIEGO MEDEIROS CRIVELENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, renato chagas - OAB:8184-A

 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 sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1121915 Nr: 19635-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEU CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 788874 Nr: 42866-97.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

TELEBORBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 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 sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 881780 Nr: 17862-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. UBIRAJARA ARRUDA ME, JONAS UBIRAJARA DE 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ALVES DE MIRANDA - 

OAB:3446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES 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 protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato de 

interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, conforme 

documentos juntados às fls 198.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 10727 Nr: 3161-83.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJALA PNEUS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO KIRZNER DORFMAN - 

OAB:4940-B

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato de 

interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, conforme 

documentos juntados às fls 174.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 789547 Nr: 43560-66.2012.811.0041

 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): MARKO VINICIO RODRIGUES VITORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE DE OLIVEIRA 

SIQUEIRA - OAB:17680/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1290499 Nr: 5061-03.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO MASSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANORTE ESTABELECIMENTO UNIFICADO, 

BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:17327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2.838 MT

 Vistos e etc...

01- Face ao AI interposto nestes autos, mantenho a decisão agravada por 

seus próprios fundmentos,

02- Cumpra-se a decisão do Relator.

03- Oficie-se ao Egrégio Tribunal de Justiça.

04- Cumpra-se

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1293163 Nr: 5882-07.2018.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR RODRIGUES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER ( BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14.760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, LUIZ CARLOS 

STURZENEGGER - OAB:1942-A, LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - 

OAB:41.952/DF, RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - 

OAB:19.535/DF

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, 

do CPC, em cumprimento ao que determina o art. 431 da CNGC remeto o 

presente expediente a matéria para imprensa a fim de intimar o advogado 

LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS OAB/MT 45.201 a devolver em Juízo os 

autos 5882-07.2018.811.0041 - Cód.1293163, no prazo de 24 horas, sob 

pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do §4º do art. 

107 c/c art. 234, ambos do CPC, tendo em vista que o processo 

encontra-se em carga além do prazo legal, haja vista que os autos foram 

retirados para obtenção de cópias, conforme prescreve o § 3º do art. 107 

do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 287357 Nr: 8718-36.2007.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, SILVAL DA CUNHA BARBOSA, GUILHERME DA COSTA 

GARCIA, GERALDO LAURO, HERMINIO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre de Sandro Nery 

Ferreira - OAB:5768/MT, AMIR SAUL AMIDEN - OAB:MT 20927/O, 

FELIPE MAIA BROETO NUNES - OAB:23948, GILMAR MOURA DE 

SOUZA - OAB:5.681, JOÃO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - 
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OAB:9607-MT, JOÃO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - 

OAB:14.051/MT, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4.700/MT, 

LEO CATALA JORGE - OAB:17525/O, MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6.366/MT, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH 

- OAB:26.966/DF, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/O, 

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT, 

ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:130011/SP, 

ROSSILENE BITENCOURT I. BARBOSA - OAB:5183/MT, VALBER MELO 

- OAB:OAB/MT 8.927

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, 

do CPC, do CPC, remeto o feito a expedição de matéria para imprensa a fim 

de intimar as partes requeridas que, o Juízo Deprecado da Comarca de 

Alta Floresta-MT, designou o dia 27/6/2018 às 15:00 horas para oitiva da 

testemunha arrolada pelo Ministério Público Sr. Jovair Camilo Pereira.

Decisão

Autos 14941-05.2007.811.0041 Código: 304186

Tipo de Ação: Ação Civil de Improbidade Administrativa

Autor: MPE-MT

Requeridos: Luzia das Graças do Prado Leão, Afrânio Motta, Fernando 

Augusto Leite de Oliveira, José Henrique Fernandes de Alencastro, 

Leonardo Carneiro Canedo, Luiz Eduardo Branquinho, Leonardo de Souza 

Rezende, Andre Rodrigues de Oliveira, Marcos Antônio Batista de Souza, 

Fabyola Thereza, Milênio Produtos Hospitalares Ltda, Medcomerce 

Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda e Marcelo 

Augusto de Souza Medrado

Advogados: Tackson Aquino de Araujo, Ruth Sousa Dourado, José Carlos 

de Souza Pires, Eliel Alves de Sousa, Waldemir Malaquias da Silva, 

Fabrício David de Souza Gouveia, Carlos Barta Simon Fonseca, Waldemir 

Malaquias da Silva, Rogerio Lemos da Silva, Cláudia Maciel Santos, 

Matheus Mecenas de Oliveira Lima, Carlos Barta Simon Fonseca e Bianca 

Miranda Maggi.

Vistos etc...É o relato do necessário. Decido. O Ministério Público requereu 

a produção de prova emprestada oral, no que tange as oitivas de 

testemunhas (Ernesto José Lana de Paula Dias, Luciana Rosa, Sergio 

Fonseca Zica Junior, Advair Alves dos Santos, Fernando Del Bianco, José 

Neto da Luz e Rodolfo Ribeiro Daltro) e depoimentos pessoais (Fernando 

Augusto Leite de Oliveira, José Henrique Fernandes Alencastro, Afrânio 

Motta e Marcelo Augusto Souza Medrado) realizadas no Juízo da 7º Vara 

Criminal da Capital (processo n. 12638-73.2011.811.0042 – código n. 

313956). O réu José Henrique Fernandes Alencastro pugna para que as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público sejam inquiridas neste Juízo, 

salientando que o compartilhamento da prova produzida no Juízo Criminal 

viola ao princípio do contraditório. Defende que "... um dos princípios 

regentes da prova é a imediatidade, que se define pela participação direta 

do Juiz na prova oral, decorrente de interpretação sistemática do art. 361 

do CPC" (SIC). Assevera ser possível emprestar a prova oral somente 

quando o processo para o qual será remetida não tiver condições de 

produzi-la, o que não é o caso. Pois bem. A prova emprestada deve ser 

deferida, uma vez que há identidade de partes e de fatos entre o aludido 

processo penal e este processo civil. Além disso, o próprio Código de 

Processo Civil, em seu art. 372, admite a utilização da prova emprestada. 

Em que pese o réu defender a violação do contraditório, tal argumento por 

si só não deve prosperar, uma vez que o contraditório será exercido 

quando da juntada da prova nos autos, oportunidade em que terá o direito 

de se insurgir contra a prova e refutá-la adequadamente. Nesse contexto, 

tendo em vista que os fatos apurados no processo criminal n. 

12638-73.2011.811.0042 – código n. 313956 e neste Juízo são os 

mesmos e, não obstante a independência entre a instância civil e penal, as 

provas orais produzidas na referida ação penal deverão ser aproveitadas 

neste feito, uma vez que a utilização dessa prova emprestada acarretará 

na agilização da prestação jurisdicional, bem como evitará a repetição 

desnecessária da produção de prova oral acerca dos mesmos fatos. 

Nesse sentido: (...). A admissão da prova emprestada decorre da 

aplicação dos princípios da economia processual e da unidade da 

jurisdição, almejando máxima efetividade do direito material com mínimo 

emprego de atividades processuais, aproveitando-se as provas colhidas 

perante outro juízo. Pode-se dizer, ainda, que a admissibilidade da prova 

emprestada hodiernamente também encontra amparo na garantia 

constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da 

CF/88), inserida como direito fundamental pela Emenda Constitucional n. 45 

(Reforma do Judiciário), porquanto se trata de medida que visa dar maior 

celeridade à prestação jurisdicional. (EDcl no AgRg no Resp 1343856 / DF 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL 2012/0195037-7, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

sexta turma, data do julgamento 14/12/2016). PROCESSUAL CIVIL – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – PROVA EMPRESTADA 

– ESFERA PENAL – POSSIBILIDADE – LIMINAR DEFERIDA – 

AFASTAMENTO DO CARGO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS 

DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

jurisprudência do STJ é firme pela licitude da utilização da prova 

emprestada, colhida na esfera penal, nas ações de improbidade 

administrativa. (...) (AI 35383/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2016, 

Publicado no DJE 21/07/2016). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA 

TESTEMUNHAL EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. I - O indeferimento da 

prova testemunhal em razão da utilização da prova emprestada, no caso, 

como forma de dar celeridade à prestação jurisdicional, é perfeitamente 

possível, mormente porque não está o juiz obrigado a ouvir as mesmas 

testemunhas para constatar a mesma situação fática, sobre o qual já 

firmou sua convicção, sobretudo porque a prova é produzida para o 

convencimento do magistrado e não para satisfazer a vontade das partes. 

(Processo AI 0156232012 MA 0002524-97.2012.8.10.0000, Primeira 

Câmara Cível, Relatora Raimunda Santos Bezerra, data de julgamento 

13/6/2013). Ademais, o Autor "... têm o direito de empregar todos os meios 

legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados 

neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido 

ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz (art. 369 do CPC)". 

Desse modo, o pedido de prova emprestada oral do Juízo criminal deve 

ser deferido. Em relação aos documentos acostados pelos réus Marcos 

Antônio Batista de Souza, Fabiola Thereza de Souza Migliorini (fls. 

10868/10877) e Luzia das Graças Prado Leão (fls. 10893/10940), deverão 

os Autores se manifestar. A ré Luzia das Graças Prado Leão requer 

expedição de ofício ao Tribunal de Contas Estadual para requisitar cópia 

integral do Processo n. 12.469-9/2004, bem como requisição de 

documentos à Secretaria Estadual de Saúde para esclarecer os seguintes 

apontamentos: "(...) - a forma de aquisição de medicamentos de dois anos 

anteriores à gestão da Requerida LUZIA LEÃO até o período final de sua 

gestão; - quais foram as épocas e formas de aquisição de medicamentos 

na gestão Requerida LUZIA LEÃO; - quais os valores e as datas dos 

repasses do governo na gestão da Requerida LUZIA LEÃO para aquisição 

de medicamentos; - como estava o estoque de medicamentos de Alto 

Custo na gestão da Requerida LUZIA LEÃO; - indicar as solicitações de 

recursos para SES/MT para cumprir as liminares para aquisição de 

medicamentos; -se da data da posse do Sr. Blairo Maggi, então 

Governador do Estado de Mato Grosso, em janeiro de 2003, até a primeira 

Dispensa de Licitação da gestão da Requerida LUZIA LEÃO houve 

repasse financeiro para aquisição de medicamento (SIC)." O requerimento 

visando a expedição de ofício ao Tribunal de Contas Estadual, para 

requisitar cópia integral do Processo n. 12.469-9/2004, não merece 

amparo, haja vista que a Ré, por ser parte no referido processo, poderia 

ter obtido diretamente perante aquele Tribunal. O pedido de requisição de 

documentos à Secretaria Estadual de Saúde também não merece guarida, 

uma vez que não restou demonstrada a sua utilidade para a busca da 

resolução da lide, tanto é verdade, que a própria parte interessada sequer 

mencionou o objetivo e a pertinência dessa prova. Por amor ao debate, 

ressalto que nenhum dos apontamentos realizados pela ré são aptos a 

provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do Autor, haja vista que não buscam refutar os fatos, narrados na 

exordial, de prática de supostos atos ímprobos no que diz respeito a 

fraude nos processos de inexigibilidade, dispensa de licitação e de 

superfaturamento dos medicamentos comprados nessas condições 

Dessa forma, não basta à parte requerer a prova documental, é preciso 

que demonstre sua utilidade para o processo, o que não ocorreu no 

presente caso e/ou que a prova somente pode ser obtida por meio deste 

Juízo, o que também não é o caso. A ré Luzia das Graças Prado Leão 

arguiu sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que, ao analisar os 

fatos aqui tratados, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por 

meio do v. acórdão n. 430/2016-TP, concluiu pela ausência de 

superfaturamento das dispensas licitatórias 10/2003 e 13/2003 e pela sua 

absolvição. Pois bem, de proêmio, insta salientar que a absolvição da ré 

Luzia das Graças Prado Leão, perante o Tribunal de Contas do Estado de 

Mato Grosso, nada interfere neste feito, haja vista que as instâncias civil e 
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administrativa são independentes e autônomas, portanto, uma decisão não 

inibe nem prejudica a outra. Além do mais, segundo a teoria da asserção, 

as condições da ação se dão à luz das afirmações elaboradas pelo Autor 

em sua petição inicial, devendo o julgador considerar a relação jurídica 

deduzida em Juízo in status assertionis, ou seja, à vista do que se afirmou. 

Discorrendo acerca da mencionada teoria, Alexandre Câmara esclarece: 

"Parece-nos que a razão está com a teoria da asserção. As "condições 

da ação" são requisitos exigidos para que o processo vá em direção ao 

seu fim normal, qual seja a produção de um provimento de mérito. Sua 

presença, assim, deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por 

hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são 

verdadeiras, sob pena de se ter uma indisfarçável adesão às teorias 

concretas da ação. Exigir a demonstração das "condições da ação" 

significaria, em termos práticos, afirmar que só tem ação quem tenha o 

direito material. Pense-se, por exemplo, na demanda proposta por quem se 

diz credor do réu. Em se provando, no curso do processo, que o 

demandante não é titular do crédito, a teoria da asserção não terá dúvidas 

em afirmar que a hipótese é de improcedência do pedido. Como se 

comportará outra teoria? Provando-se que o autor não é credor do réu, 

deverá o juiz julgar seu pedido improcedente ou considerá-lo ‘carecedor 

de ação’? A se afirmar que o caso seria de improcedência do pedido, 

estariam os defensores dessa teoria admitindo o julgamento da pretensão 

de quem não demonstrou sua legitimidade; em caso contrário, se chegaria 

à conclusão de que só preenche as ‘condições da ação’ quem fizer jus a 

um provimento jurisdicional favorável. Parece-nos, assim, que apenas a 

teoria da asserção se revela adequada quando se defende uma 

concepção abstrata do poder de ação, como fazemos. As ‘condições da 

ação’, portanto, deverão ser verificadas pelo juiz in status assertionis, à 

luz das alegações feitas pelo autor na inicial, as quais deverão ser tidas 

como verdadeiras a fim de se perquirir a presença ou ausência dos 

requisitos do provimento final". Em consonância com o entendimento 

doutrinário, a jurisprudência pátria assim vem decidindo: PROCESSUAL 

CIVIL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO QUE SE BASEOU 

NOS ELEMENTOS FÁTICOS DO PROCESSO PARA NEGAR O PEDIDO. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. TEORIA DA ASSERÇÃO. 

PRECEDENTES. (...) 3. É pacífico o entendimento de que as condições da 

ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base 

na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição 

inicial. Nesse sentido: AgRg no AgRg no REsp 1.361.785/AL, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 10/03/2015; AgRg no 

AREsp 512.835/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta 

Turma, DJe 01/06/2015. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 669449 RO 

2015/0036536-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de 

Julgamento: 16/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/06/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. 

SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DAS CONDUTAS ÍMPROBAS. 

QUESTÃO DE MÉRITO. AFASTAMENTO DO BLOQUEIO DE BENS IMÓVEIS, 

POR EXPRESSA CONCORDÂNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE 

CONTRARRAZÕES. - A aferição das condições da ação deve ocorrer in 

status assertionis, à luz das afirmações do demandante (Teoria da 

Asserção), partindo-se do pressuposto de são verdadeiras. Caso no 

curso da demanda seja demonstrado que as assertivas do autor não 

correspondem à realidade, há que se julgar improcedente o pedido, e não 

extinta a ação por ilegitimidade passiva, porquanto realizada cognição 

profunda sobre as alegações contidas na petição inicial. (...) (TJ-RS - AI: 

70058644741 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 

26/06/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2014) (...) TEORIA DA ASSERÇÃO - REFORMA DA 

SENTENÇA - JULGAMENTO DO MÉRITO CONFORME ART. 515, § 3º DO 

CPC PELO TRIBUNAL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

- AUSÊNCIA DE REGISTRO - IRRELEVÂNCIA - CIÊNCIA DO CONDOMÍNIO - 

VERIFICAÇÃO - PROMITENTE VENDEDOR - AUSÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE - PEDIDO IMPROCEDENTE. -A legitimidade da parte 

deve ser analisada conforme a teoria da asserção. (...). (TJ-MG - AC: 

10024120330774001 MG, Relator: Márcia De Paoli Balbino, Data de 

Julgamento: 20/02/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 07/03/2014). In casu, segundo o Ministério Público, a ré foi 

omissa e conivente com as fraude nos processos de inexigibilidade e 

dispensa de licitação e de superfaturamento dos medicamentos 

comprados nessas condições, do que resulta sua legitimidade passiva. 

Pelos motivos expostos, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser 

rejeitada. Em que pese a ré Luzia das Graças Prado Leão postular a 

improcedência dos pedidos, argumentando ausência de conduta dolosa, 

verifico não ser esse o momento apropriado para enfrentar tal matéria, 

uma vez que a análise se dará quando do julgamento da presente, onde 

será sopesado todo o material probatório produzido no processo. No que 

se refere aos pedidos de oitivas de testemunhas pelos réus Leonardo de 

Souza Rezende, Milênio Produtos Hospitalares Ltda., Leonardo Carneiro 

Canedo, Luiz Eduardo Branquinho e Medcomerce Comercial de 

Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. e Luzia das Graças Prado 

Leão, não vejo óbice o deferimento. Já os pedidos dos réus Luzia das 

Graças Prado Leão e José Henrique Fernandes Alencastro de colheita do 

depoimento pessoal, próprios e o dos demais corréus, devem ser 

indeferidos, uma vez que o objetivo do depoimento pessoal é a obtenção 

da confissão da parte contrária, razão pela qual não há possibilidade da 

própria parte ré postular seu depoimento pessoal e dos corréus, nos 

termos do art. 385 do CPC. Corroborando: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. (...). DEPOIMENTO PESSOAL QUE É 

MODALIDADE DE PROVA A SER REQUERIDA PELA PARTE CONTRÁRIA. 

IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO DE DEPOIMENTO PELA PRÓPRIA PARTE. (...). 

(TJPR - 5ª C.Cível - AC - 1566373-1 - Guaíra - Rel.: Rogério Ribas - 

Unânime - - J. 07.02.2017) Os réus Leonardo Carneiro Canedo, Luiz 

Eduardo Branquinho e Medcomerce Comercial de Medicamentos e 

Produtos Hospitalares Ltda. postularam prova pericial, cuja finalidade é 

refutar a alegação de superfaturamento do preço dos remédios 

fornecidos. Pois bem. Considerando que a prova pretendida pelos réus 

tem por objetivo demonstrar que não houve superfaturamento na compra 

dos medicamentos objeto da lide, como afirmado pelo Ministério Público na 

petição inicial (fls. 25/28) e por entender que a prova deste fato depende 

de conhecimento técnico, merece guarida os pedidos de prova pericial. 

Desse modo, deverá o perito contábil, a ser nomeado pelo Juízo, 

esclarecer se houve ou não superfaturamento nos medicamentos 

comprados pela Secretaria Estadual de Saúde, referentes às dispensas 

de licitação números 10, 11 e 13/2003 e nas inexigibilidades de licitação de 

números 9, 11 e 14/2003. No mais, deverão os Autores se manifestar 

acerca do requerimento e documentos acostados pelos réus Leonardo 

Carneiro Canedo, Luiz Eduardo Branquinho e Medcomerce Comercial de 

Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. (fls. 10949/11010). Ante o 

exposto: a)- Defiro a prova emprestada requerida pelo Ministério Público, 

por conseguinte, oficie-se ao Juízo da 7º Vara Criminal da Capital, 

solicitando cópia das oitivas das testemunhas Ernesto José Lana de Paula 

Dias, Luciana Rosa, Sergio Fonseca Zica Junior, Advair Alves dos Santos, 

Fernando Del Bianco, José Neto da Luz e Rodolfo Ribeiro Daltro e dos 

depoimentos pessoais dos réus Fernando Augusto Leite de Oliveira, José 

Henrique Fernandes Alencastro, Afrânio Motta e Marcelo Augusto Souza 

Medrado lá colhidos (processo n. 12638-73.2011.811.0042 – código n. 

313956). Após a juntada de referida prova, em observância ao princípio 

do contraditório, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestarem; b)- Determino que o Ministério Público e, em seguida, o 

Estado de Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem 

sobre os documentos acostados pelos réus Marcos Antônio Batista de 

Souza, Fabiola Thereza de Souza Migliorini (fls. 10868/10877), Luzia das 

Graças Prado Leão (fls. 10893/10940), Leonardo Carneiro Canedo, Luiz 

Eduardo Branquinho e Medcomerce Comercial de Medicamentos e 

Produtos Hospitalares Ltda. (fls. 10949/11010); c)- Indefiro os pedidos da 

ré Luzia das Graças Prado Leão de requisição de documentos ao Tribunal 

de Contas Estadual e à Secretaria Estadual de Saúde; d)- Afasto a 

preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela ré Luzia das Graças Prado 

Leão; e)- Defiro a produção de prova testemunhal requerida pelos réus 

Leonardo de Souza Rezende, Milênio Produtos Hospitalares Ltda., 

Leonardo Carneiro Canedo, Luiz Eduardo Branquinho e Medcomerce 

Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. e Luzia das 

Graças Prado Leão, no entanto, postergo a designação de audiência para 

depois da realização da prova pericial; f)- Indefiro os pedidos dos réus 

Luzia das Graças Prado Leão e José Henrique Fernandes Alencastro de 

colheita do depoimento pessoal da própria parte e dos corréus; g)- Defiro 

a prova pericial requerida pelos réus Leonardo Carneiro Canedo, Luiz 

Eduardo Branquinho e Medcomerce Comercial de Medicamentos e 

Produtos Hospitalares Ltda. para esclarecer se houve ou não 

superfaturamento dos medicamentos comprados pela Secretaria Estadual 

de Saúde, referentes às dispensas de licitação números 10, 11 e 13/2003 

e nas inexigibilidades de licitação de números 9, 11 e 14/2003. Desse 

modo, nomeio como perita no presente feito Vera Gomes da Silva CRC: MT 
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– 5.452-04, com endereço profissional na Rua Américo Salgado, nº 1.103, 

CEP nº 78.005-540, Araés, Cuiabá-MT, a qual cumprirá o encargo que lhe 

é acometido, independentemente de termo de compromisso; h)- Determino 

que a perita Vera Gomes da Silva, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente 

proposta de honorários e currículo, bem como informe o seu endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais e os 

documentos necessários para realização da perícia (art. 465, §2º, do 

CPC); i) Apresentada a proposta, intimem-se as partes para, no prazo 

legal, se manifestarem; j)- Concretizadas as determinações, retornem-me 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016925-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTA CAMPOS ROSA (REQUERENTE)

IONE ROSALIA GOMES DA ROSA (REQUERENTE)

ALFREDO LAZARO GOMES DA ROSA (REQUERENTE)

APARECIDA PERPETUA GOMES DA ROSA PAIVA (REQUERENTE)

EVALDO TADEU GOMES DA ROSA (REQUERENTE)

HELOISA CLAUDIA GOMES DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO GOMES DA ROSA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1016925-55.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ADAUTA CAMPOS 

ROSA, APARECIDA PERPETUA GOMES DA ROSA PAIVA, IONE ROSALIA 

GOMES DA ROSA, ALFREDO LAZARO GOMES DA ROSA, HELOISA 

CLAUDIA GOMES DA ROSA, EVALDO TADEU GOMES DA ROSA 

INVENTARIADO: EVANDRO GOMES DA ROSA Vistos etc. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que houve homologação de partilha 

amigável, no id. 9499613, na data de 18 de agosto 2017. As partes 

pugnaram por prazo para o recolhimento do TICMD – id. 9928982. Na 

sequência, no petitório de id. 10083882, a inventariante informarou a 

existência de bem a ser sobrepartilhado, notadamente investimentos, 

existentes perante o Banco Itaú, demonstrado no extrato de id. 10083889, 

apresentando, desde logo, plano de partilha respectivo. Ainda, a 

inventariante no id. 10402291, pugna por autorização judicial, para 

alienação do veículo C3 Picasso EXC A, placa ORB-2050, cujo preço será 

depositado judicialmente, como forma de minimizar os gastos do espólio, 

bem como, para evitar maior desvalorização, até a expedição do formal de 

partilha. No id. 10085284, foi concedido prazo, para a juntada do 

comprovante do ITCMD. A inventariante, por sua vez, no id. 11124010, 

informa que o espólio foi isento do recolhimento do ITCMD, juntando 

declaração de isenção no id. 11124030. A Fazenda Pública Estadual no id. 

11379022, pugnou pela juntada nos autos da GIA-ITCMD completa, bem 

como das certidões negativas de débito, perante à SEFAZ-MT, razão pela 

qual a inventariante se manifesta no id. 11720847, sustentado a 

desnecessidade de emissão de GIA-ITCD, pois substituída pela 

Declaração de ITCD, oportunidade em que reitera o pedido de autorização 

judicial para alienação do veículo. Consigno que, não se encontram nos 

autos as certidões negativas de débito, perante das Fazendas Públicas 

Federal, Municipal e Estadual, esta última expedida pela Procuradoria do 

Estado, que são imprescindíveis à expedição do formal de partilha. Diante 

do exposto, DEFIRO o pedido de autorização judicial, para alienação do 

veículo integrante do espólio, EXPEDINDO-SE alvará respectivo, 

consignando que o valor obtido com a alienação, deverá ser integralmente 

depositado, em conta judicial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

vinculada a estes autos, até a expedição do formal de partilha. Ademais, 

OFICIE-SE o Banco Itaú, encaminhando-se cópia da petição e extrato de 

identificadores 10083882 e 10083889, para que efetue o depósito em 

conta judicial, vinculada a este processo, de todo e qualquer valor, em 

nome do falecido Evandro Gomes da Rosa, CPF 021.760.171-53, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de desobediência. INTIME-SE a inventariante, 

para que junte nos autos as certidões negativas de débitos, perante as 

Fazendas Públicas Federal, Municipal e Estadual, esta última expedida pela 

Procuradoria do Estado, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de viabilizar a 

expedição do formal de partilha. Por fim, INTIME-SE a procuradoria do 

Estado de Mato Grosso, para que esclarecer quanto a divergência de 

informações, quanto a necessidade de expedição de GIA-ITCMD, bem 

como, e quanto a declaração de isenção de ITCMD, conforme informado 

pela inventariante nos identificadores 11124030 e 11720847. Após, voltem 

os autos conclusos para análise da sobrepartilha amigável, constante do 

id. 10083882, em sendo o caso. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de fevereiro 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1076565 Nr: 58302-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCADS, JAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO MAURÍCIO CAPITULA 

- OAB:OAB/MT 14.538

 Nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das 

Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, procedo à intimação do 

executado na pessoa de seu procurador para, querendo, expressar-se 

nos termos do art. 854, § 2º, do Código de Processo Civil, ante a penhora 

de valores realizada por meio do sistema BACENJUD, e penhora do bem 

de fls. 65, via sistema RENAJUD.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1065619 Nr: 53473-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCSF, LSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LOPES SANDIM - 

OAB:4.428

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:ISRAEL GONÇALVES FERNANDES, Cpf: 

88390012120 Filiação: Nerivaldo Fernandes e Licineia Maria Gonçalves 

Fernandes, brasileiro(a), , autônomo, Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO 

SABIDO

Finalidade:INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, para, 

querendo, expressar-se nos termos do art. 854, §2º do Código de 

Processo Civil, acerca do bloqueio realizado pelo BACENJUD, RENAJUD e 

na conta vinculada de FGTS, conforme cópias anexas.

Resumo da inicial:Larissa Cristina Sousa Fernandes, menor representada 

pela genitora Lorena Sousa Lemes, propôs Ação de Execução de 

Prestação Alimentícia em face de ISRAEL GONÇALVES FERNANDES, 

requerendo a citação do executado nos moldes do art. 523 do CPC, para 

que efetue o pagamento do débito devido R$ 1.392,15 (mil trezentos e 

noventa e dois reais e quinze centavos), por meio de depósito bancário na 

conta: 13136-9, agência 3499-1 do Banco do Brasil, em nome de Cleusa 

Aparecida de Sousa Lemes.

Decisão/Despacho:Código 1065619Espécie Ação de Execução de 

AlimentosVistos etc. Em atenção aos pedidos de fls.57, determino a 

utilização do sistema BACENJUD, nos termos do art. 854 do CPC, para 

verificação de existência de ativos em nome de ISRAEL GONÇALVES 

FERNANDES, CPF: 883.900.121-20, devendo o numerário existente ser 

indisponibilizado, até o valor de R$ 2.114,00 (dois mil cento e quatorze 

reais). Proceda-se, pesquisa junto ao RENAJUD, em busca de 

informações, sobre a existência de veículo registrado em nome do 

executado. Os autos permanecerão em gabinete até que a ordem de 

bloqueio ou a indicação de inexistência de ativos financeiros seja 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 208 de 558



informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 

004/2007/CGJ). 1- Caso a busca de valores junto ao Sistema BACENJUD 

reste negativa e/ou insuficiente: a) Oficie-se, a Caixa Econômica Federal, 

para que, informe a este juízo, em 05 (cinco) dias, se o requerido ISRAEL 

GONÇALVES FERNANDES, CPF: 883.900.121-20, possui saldo em conta 

de FGTS. Em caso positivo, os valores deverão ser transferidos para a 

conta judicial, devidamente vinculada aos autos, até o limite da dívida, no 

valor de R$ 2.114,00 (dois mil cento e quatorze reais), ou, até o valor 

remanescente, caso haja bloqueio parcial de valores. 2- Caso haja ativos 

financeiros e veículos em nome do executado, servirá como termo de 

penhora, os formulários de detalhamento: a) Intime-se a parte executada, 

na pessoa de seu procurador para, querendo, expressar-se nos termos 

do art. 854, § 2º, do Código de Processo Civil; b) Intime-se a parte 

exequente, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, a respeito da 

penhora e/ou bloqueio; c) Não havendo êxito no bloqueio de ativos 

financeiro ou veículos, intime-se a parte exequente, para que, se 

manifeste, em 05 (cinco) dias; 3- Em sendo negativa as buscas, bem 

como, a resposta do ofício: a) Expeça-se certidão, para inclusão do nome 

do executado, ISRAEL GONÇALVES FERNANDES, CPF: 883.900.121-20, 

nascimento: 25.05.1979, filho de Nerivaldo Fernandes e Licineia Maria 

Gonçalves Fernandes, nos Serviços de Proteção ao Crédito, no valor de 

R$ 2.114,00 (dois mil cento e quatorze reais), ou, até o valor 

remanescente, caso haja bloqueio parcial de valores. b) Oficie-se o 

Cartório de Notas de Cuiabá-MT, encaminhando-se certidão da dívida para 

protesto. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 02 de fevereiro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Katiúscia Marcelino Correia - Gestora Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1125784 Nr: 21253-79.2016.811.0041

 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: SMZT, MZT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDA DOS SANTOS PIRAJÁ - 

OAB:20557/O, GABRIEL COSTA LEITE - OAB:6608/MT, NATHALIA DOS 

SANTOS VIEIRA LOUBET - OAB:19792/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:3 VEZES COM INTERVALO DE 10

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Osvaldina Delinda de Magalhaes

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:1)(...)É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Ação de Curatela 

proposta, perante este Juízo, por Sandra Maria Zanchet Trevisan, em 

benefício de seu filho Matheus Zanchet Trevisan, ambas devidamente 

qualificadas nos autos. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com 

Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe importante 

modificação, no que se refere às pessoas absolutamente incapazes, ante 

a necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o exercício de 

seus direitos, visando sua inclusão social e resguardo de seu direito, em 

decisão apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, privacidade, 

dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua implementação. O 

douto Ministério Público se fez presente em todas as fases processuais e, 

opinou favoravelmente ao deferimento do pedido curatela, por entender 

que a tomada de decisão apoiada não ser a mais adequada, em face do 

diagnóstico de deficiência mental profunda (CID 10 F.73), de Matheus 

Zanchet Trevisan. O relatório médico de fls. 23, corroborado pelo 

interrogatório em juízo, demonstram que o curatelando necessita de um 

curador para representa-lo nos atos da vida civil, uma vez que este não 

consegue expressar a sua vontade, em face de seu quadro de deficiência 

mental profunda, evidenciando-se a pertinência da presente medida 

protetiva de curatela. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil e, decreto a curatela de MATHEUS 

ZANCHET TREVISAN, declarando-a absolutamente incapaz de exercer os 

atos de natureza patrimonial e negocial, na forma dos arts. 84, § 1º e 85, 

ambos da Lei nº 13.146/2015-Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

nomeio-lhe como curadora, sua mãe MARIA ZANCHET TREVISAN. 

Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o 

§ 3º do art. 755 do CPC. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem 

Custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 22 de setembro de 2017. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian - Juíza de Direito 2)(...) Vistos 

etc. Conforme se verifica certidão de 67, o nome do segundo requerente 

fora grafado erroneamente nos autos e levou este juízo a erro na 

sentença de fls. 65/65vº. Diante do exposto, nos termos do art. 494, inciso 

I, do Código de Processo Civil, ficará assim redigido o §3º de fls. 65vº da 

sentença que constou erro material: “...Diante do exposto e de tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos 

do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil e, decreto a curatela de 

MATHEUS ZANCHET TREVISAN, declarando-a absolutamente incapaz de 

exercer os atos de natureza patrimonial e negocial, na forma dos arts. 84, 

§ 1º e 85, ambos da Lei nº 13.146/2015-Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, nomeio-lhe como curadora, sua mãe SANDRA MARIA 

ZANCHET TREVISAN”. A presente decisão é parte integrante da sentença 

proferida, ante seu teor complementar, devendo permanecer, no mais, 

todos os termos da decisão questionada. P. R. I. e Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

20 de outubro de 2017. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian-Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 943518 Nr: 56602-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHFDA, ADAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONÍ FERREIRA CASTRO - 

OAB:4.298-B, JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR - OAB:5645, SILVANA 

NOVAES SANTOS - OAB:17644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 943518

Vistos etc.

Intime-se o exequente, por meio de seu culto advogado, para que, se 

manifeste, em 05 (cinco) dias, acerca da proposta de parcelamento do 

débito apresentada pelo devedor.

Após, vista ao douto Ministério Público e, conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1098774 Nr: 10096-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:18107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO DE 

OLIVEIRA SALES - OAB:7590-B, EVANEIDE MARTINS DE FREITAS - 

OAB:8345

 Código 1098774

Vistos etc.

Sendo a mediação e a conciliação instrumentos efetivos para a solução 

dos conflitos, designo audiência de conciliação, a ser presidida, 

excepcionalmente, por esta magistrada, para o dia 16 de julho de 2018, às 

16:00 horas.

Intimem-se, por meio dos ilustres advogados.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 890298 Nr: 23406-56.2014.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 209 de 558



 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - 

OAB:14613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, manifeste seu interesse no prosseguimento da ação, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

Sirva cópia do presente, como mandado de intimação das partes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 261 Nr: 3737-13.1997.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT

 Código 261

Vistos etc.

DEFIRO o desarquivamento dos autos e vista pelo prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, retornem os autos ao arquivo, procedendo-se as regulares baixas 

e anotações de legais.

Cumpra-se

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1135630 Nr: 25358-02.2016.811.0041

 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: TFAM, FLAM, SMSDAM, CAM, DAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDÊJDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6.027-B/MT, AMIR SAUL AMIDEN - OAB:MT 20927/O, DANIELLE 

AMIDE MARTINS - OAB:33.444, DANIELLE AMIDEN MARTINS - 

OAB:33.444, EGYDIO DE SOUZA NEVES - OAB:342, LUIS FERNANDO DE 

SOUZA NEVES - OAB:3.936/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1135630

 Vistos etc.

Intime-se a herdeira Silva, para manifestar-se, acerca das alegações e 

documentos de fls. 307/708, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

conclusos.

 Além disso, a natureza da matéria induz à busca de auto composição. 

Assim, tendo em vista ser a conciliação e mediação, meio eficaz para por 

fim ao litigio entre as partes, designo sessão de mediação, para o dia 03 

de julho de 2018 às 08:30 horas, a ser presidida por mediador certificado.

 Intimem-se as partes e seus procuradores.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1300683 Nr: 8664-84.2018.811.0041

 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: GCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AMBRÓSIO PEREIRA - 

OAB:4.561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1300683

 Vistos etc.

A Portaria n° 554/2016 – PRES determinou que, a partir do dia 07.11.2016, 

todos os processos de competência desta Vara Judicial e, de outras 

unidades judiciárias, fossem protocolados e distribuídos, obrigatoriamente, 

por meio do sistema de Protocolo Judicial Eletrônico (PJE).

Sendo assim, determino que a distribuição eletrônica do pedido constante 

em fls.04/26, como Alvará Judicial, eis que, este fora protocolado em 

04/05/2018.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1241441 Nr: 18537-45.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSB, LDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT 5.880A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1241441

Vistos etc.

O pedido de fls.23 deve ser apreciado pelo douto juízo deprecante.

Devolva-se a presente missiva com as cautelas e homenagens de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1075909 Nr: 57905-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGRM, LRGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1075909

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, manifeste seu interesse no prosseguimento da ação, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

Sirva cópia do presente, como mandado de intimação das partes.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 07 de maio de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1298505 Nr: 8053-34.2018.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE PAULA LIMA - 

OAB:2029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1298505

 Vistos etc.

A Portaria n° 554/2016 – PRES determinou que, a partir do dia 07.11.2016, 

todos os processos de competência desta Vara Judicial e, de outras 

unidades judiciárias, fossem protocolados e distribuídos, obrigatoriamente, 

por meio do sistema de Protocolo Judicial Eletrônico (PJE).
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Sendo assim, determino que a distribuição eletrônica do pedido constante 

em fls.04/33, como Cumprimento de Sentença, eis que, este fora 

protocolado em 26/04/2018.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 07 de maio de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1300835 Nr: 8708-06.2018.811.0041

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI ROBSON NADAF BORGES - 

OAB:15.046/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 1298982

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Sobrepartilha c/ Pedido de Tutela de Urgência, 

proposta por Larissa de Carvalho, em desfavor de Carlos Silvestrin 

Guimarães, ambos devidamente qualificados nos autos.

Tendo em vista que a ação de sobrepartilha não se trata de feito novo, e 

que deve ser processada nos mesmos autos em que se deu o divórcio, 

onde já fora julgada a partilha.

 Intime-se o ilustre subscritor da exordial, em 05 (cinco) dias, para que 

tome as providências de sua alçada, desentranhando os documentos de 

fls. 04/40, após arquivem-se os presentes autos.

Procedam-se as baixas e anotações legais.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 721017 Nr: 16494-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGDA, MJGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, DANIELA SANCHES VICENTE RAMSAY GARCIA - 

OAB:6485/MT, GUSTAVO RODRIGUES DE ARRUDA - OAB:22.211, 

Lucas Rodrigues de Lima - OAB:23028/B, MIDIA MAIRA DE 

CARVALHO GONÇALVES - OAB:14637, OSWALDO PEREIRA CARDOSO 

FILHO - OAB:5.705/MT, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571/MT, 

SILVIA MARA DE ARRUDA MARTINS - OAB:10.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA 

a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos, independentemente, de nova 

determinação.Sem custas. P.R.I.C.Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1201526 Nr: 5138-46.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN CARLOS SANTORE - 

OAB:OAB/MT 6.170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 1201526

Vistos etc.

Ante a certidão de fls. 09, determino a imediata remessa da presente 

missiva, para o juízo de Água Preta-PE, com as nossas homenagens.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017962-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENNER SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR MELO GARCIA OAB - MS20649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIA KETLEEN FURTADO SOARES DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT0007341S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1017962-20.2017.8.11.0041. AUTOR: 

KENNER SOARES DA SILVA RÉU: VITORIA KETLEEN FURTADO SOARES 

DA SILVA Vistos etc. Ante às informações do id. 13192642, suspendo a 

realização da audiência designada no id. 12633464. Intimem-se as partes, 

por meio de seus cultos advogados, para que, em 05 (cinco) dias, 

apresentem as provas que, pretendem produzir e, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1020427-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLERINO ANTONIO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SATRIX ANGELICA SILVA MELLO OAB - MT23036/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANITA MORAES DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1020427-02.2017.8.11.0041. Parte Autora: REQUERENTE: OLERINO 

ANTONIO DE FIGUEIREDO Parte Ré: REQUERIDO: JOANITA MORAES DE 

FIGUEIREDO Vistos etc. Trata-se de Pedido de Autorização Judicial, 

proposto perante este juízo por Olerino Antônio de Figueiredo, 

devidamente representados nos autos. Esclarece o requerente, que é 

viúvo de Joanita Marques de Moraes, falecida na data de 27/12/2016, 

conforme atesta a certidão de óbito de id. 8350870, com quem contraiu 

matrimônio na data de 18/09/1966 – id. 8350859, e tiveram dois filhos, 

plenamente capazes. Informa que, a sua falecida esposa deixou saldo em 

conta corrente, valor a qual renunciam os filhos, em favor do monte. A 

inicial veio acompanhada de certidões negativas de bens a inventariar. A 

ação foi recebida, por meio da decisão de id. 8734535. As informações 

requisitadas por este Juízo à instituição financeira demonstram a 

existência de saldo, em conta poupança, em nome da de cujus, no valor 

de R$ 10.861,14 (dez mil oitocentos e sessenta e um reais e quatorze 

centavos), o que remete à procedência da presente ação. Consigno que, 

os herdeiros da falecida, seus descendentes, renunciaram os direitos 

hereditários sobre o valor, por meio de termo judicial de renúncia, 

acostados ao id. 12771453. Observa-se que, a natureza do bem deixado 

à sucessão prescinde das formalidades de partilha, dispensando-se a 

abertura de inventário ou arrolamento, podendo o levantamento da quantia 

existente, ser feito na esfera administrativa, conforme previsão do art. 

666, do Código de Processo Civil, com expressa referência à Lei n. 6.858, 

de 24/11/80, que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou 

sucessores. Dispõe a referida lei que, tal pagamento se fará 

prioritariamente aos dependentes e, na falta desses, aos sucessores, 

mediante alvará judicial. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, com fulcro nos arts. 487, inciso I e 666, ambos do Código de 
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Processo Civil e, via de consequência, determino que seja expedido o 

competente alvará, em favor de Olerino Antônio de Figueiredo, 

devidamente qualificado nos autos, para levantamento dos valores 

depositados e seus rendimentos legais, junto à conta judicial, 

transferindo-os para conta em seu nome, nº. 5307-4, agência 2363-9, do 

Banco do Brasil (001), CPF 034.980.771-04. 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, 30 de abril de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001675-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIA MARA BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT0010228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA MARTINS BRANCO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001675-79.2017.8.11.0041 Visto. Acolho o parecer ministerial. 

Elabore-se estudo psicossocial do caso. Com o relatório juntado ao 

processo, dê-se vista a parte requerente, para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, remeta-se novamente ao Ministério Público. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 4.4.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1016042-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

AIDETE MARIA AGUIAR DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

welton alves de oliveira OAB - MT15089/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO TADEU DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1016042-11.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AIDETE MARIA AGUIAR DO 

NASCIMENTO, ROSEMARY NASCIMENTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

ROBERTO TADEU DO NASCIMENTO Vistos. Acolho o parecer do Ministério 

Público constante do Id. 11001612. Nos termos do art. 753 do Código de 

Processo Civil, determino a realização de perícia médica. NOMEIO como 

perito judicial o Dr. Alexandre Souza Lima Falconi, Psiquiatra Forense, 

Médico do Instituto Médico Legal (IML) de Cuiabá-MT, localizado na Rua 07, 

esquina com a Rua dos Parecis, s/nº, Bairro Carumbé, Cuiabá-MT, telefone 

n. 3613-1205, independentemente de compromisso legal (Código de 

Processo Civil, art. 422), ante a reconhecida idoneidade do perito. Na 

perícia, deverá o Sr. Perito responder aos seguintes quesitos: 1. O 

requerido é portador de alguma doença mental? 2. Em caso positivo, de 

qual espécie nosológica? 3. A doença que possui é curável? 4. O 

requerido sofreu total ou parcial redução do seu discernimento? 5. O 

requerido está impossibilitado, total ou parcialmente, de administrar seus 

bens e reger sua própria vida? A Sra. Gestora Judicial deverá, mediante 

certidão, entrar em contato com o Setor de Psiquiatria do IML, através do 

tel. 3613-1205, para agendar data e horário para realização da perícia. 

INTIMEM-SE as partes, advertindo-os de que o requerido deverá estar 

acompanhado por pessoa da família, que conheça bem sua história, e 

levar consigo todos os exames médicos anteriores. EXPEÇA-SE ofício, 

comunicando o Perito, com cópia anexa desta decisão, fazendo constar 

no expediente que se trata de beneficiário da gratuidade de Justiça, com 

amparo na Lei nº. 1.060/1950. Com o laudo, ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Cuiabá, MT, 26.02.18. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1022493-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. D. O. (REQUERENTE)

J. L. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS GUARIM OAB - MT22312/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para intimar o requerente a trazer em 

secretaria as cópias para elaboração do formal e para as devidas 

autenticações, dentro do prazo de 10 dias. Cuiabá, 16/05/2018. Mirelli 

Silva.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036915-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI NACOR SANTOS CARVALHEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO)

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT0012933A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUMARA SANDRINHA DE SOUSA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1036915-32.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 11.244,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[Busca e Apreensão de 

Menores, Oferta, Dissolução, Guarda com genitor ou responsável no 

exterior]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: DAVI NACOR 

SANTOS CARVALHEDO Parte Ré: RÉU: JUMARA SANDRINHA DE SOUSA 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei 

1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Cuida-se de 

Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos, 

Guarda, Regulamentação de Visitas e Partilha de Bens proposta por Davi 

Nacor Santos Carvalhedo em face de Jumara Sandrinha de Sousa, 

alegando, em suma, que conviveu em União Estável desde dezembro de 

2014, até a data de maio de 2017, dessa união nasceu uma filha, ainda 

menor, adquiriram bens, e que em comum acordo resolveram por fim a 

união estável. Alega, ainda, que quando da separação do casal, a menor 

ficou sob os cuidados da genitora, e que tinha acesso e convívio com a 

menor, usufruindo de alguma companhia todos os finais de semana e 

feriados, mas que com o passar do tempo a requerida passou a dificultar 

o convívio com o requerente, criando obstáculos e a exigir valores para 

que a menor fosse liberada para conviver com o requerente. Embasado 

nestes fundamentos fáticos, o autor pugna liminarmente, pela busca e 

apreensão da menor, bem como pela guarda de sua filha menor infante. É 

o necessário para a análise e decisão. Quanto ao pedido de Busca e 

Apreensão, neste momento, não vejo elementos suficientes para a 

concessão da liminar requerida. Se o requerente não possui a guarda de 

direito da filha, não pode pleitear a busca e apreensão da menor, sem 

provas convincentes de que a medida seja realmente necessária. Assim, 

em que pesem as fortes acusações feitas em detrimento da requerida, 

não vejo presentes os elementos para a concessão da liminar; portanto, 

entendo que se trata de medida de prudência, motivo pelo qual, por ora, 

denego a liminar de busca e apreensão. Não obstante denegar a liminar de 

busca e apreensão, não se pode ignorar que é dever da mãe deixar o pai 

exercer o seu sagrado direito de visita. Aliás, a mãe que falta com esse 

dever não estará prejudicando apenas o pai, mas também sua própria e 

inocente filha, impedindo-a de ter convivência com o pai, e isso é tão sério 

que a lei prevê como ato de alienação parental, situação que pode ensejar 

a mudança da guarda para a forma unilateral, em favor daquele que está 

sendo prejudicado, sem dar causa. No que se refere ao pedido de liminar 

de guarda, ambos os pais possuem naturalmente a guarda de seus filhos. 

Essa situação perdura até que, por decisão judicial, a guarda fique 

determinada a apenas um, seja pai, seja mãe. Não consta dos autos 

qualquer decisão judicial nesse sentido. Por outro lado, não me parece que 
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a criança esteja em situação de risco, ou possibilidade de danos 

irreparáveis ou de difícil reparação, que não possa aguardar a produção 

de novas provas, ou pelo menos a manifestação da parte contrária. Com 

essas considerações, denego a liminar de guarda unilateral ao pai. Os 

direitos da criança, bem como os deveres e direitos dos pais, até o 

julgamento do processo podem ser garantidos de outra forma, 

provisoriamente, até o deslinde da questão, com possibilidade de acordo, 

principalmente pela predisposição do requerente a respeito do assunto, 

que me parece coerente. Por isso, para garantir a convivência entre pai e 

filha, considerando a tenra idade da criança, regulamento, por ora, o 

direito de visitas em favor do requerente, nos primeiros e terceiros finais 

de semanas de cada mês, das 08h00min de sábado até às 18h00min de 

domingo. Estabeleço uma margem de 10 (dez) minutos de oscilação, para 

mais ou para menos, tanto no momento de receber, como de devolver a 

criança. Acolho a oferta dos alimentos no valor de 20% (vinte por cento) 

do valor de seus rendimentos líquidos, compreendidos como tais, toda e 

qualquer remuneração, inclusive férias e 13º salário, descontados os 

valores de contribuição previdenciária do regime geral e imposto de renda 

na fonte, bem como custear 50% (cinquenta por cento) do valor do 

material escolar da menor, mediante apresentação das notas fiscais dos 

gastos em conformidade com a lista de material fornecida pela escola. O 

valor dos alimentos deverá ser descontado diretamente da folha de 

pagamento do requerido, e depositado na conta bancária a ser indicada, 

até o dia dez (10) de cada mês. O binômio necessidade/possibilidade será 

aferido em momento oportuno, após cognição exauriente. Designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 04 de julho de 2018, às 

16h00min, oportunidade em que as partes deverão apresentar prova de 

seu estado civil, ou seja, certidão de nascimento ou casamento. Se não 

houver acordo, a requerida terá, a partir daquela data, o prazo de 15 

(quinze) dias para oferecer resposta à ação, por intermédio de advogado, 

sob pena de revelia. Determino a intimação da requerida para que se 

abstenha de impedir o sagrado direito de visita do pai a sua filha, sob pena 

de possibilidade de caracterizar alienação parental, dando ensejo à 

concessão da guarda ao pai. Dê-se ciência ao Ministério Público. Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, 26.04.2018. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021043-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. D. S. (REQUERENTE)

J. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUDNEIA FREITAS ARRUDA OAB - MT0013136A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1021043-74.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: 

HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (112)/[Alimentos]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JONILSON RIBEIRO, 

MARIA DANIELA DA SILVA Parte Ré: Vistos. Jonilson Ribeiro e Maria 

Daniela da Silva aforaram Ação de Homologação de Dissolução de União 

Estável c/c Alimentos, Guarda e Visitas. Aduzem que mantiveram 

convivência em união estável durante pouco mais de 10 anos, tiveram 02 

(dois) filhos, e adquiriram bens. O Ministério Público opinou juntada das 

certidões de nascimento atualizadas, e declarações de duas testemunhas, 

com firma reconhecida, e foi devidamente atendida pelos requerentes. Em 

Id. nº 12477255, o Ministério Público manifestou pela procedência do 

pedido. É o breve relatório. D E C I D O. Estabelece o art. 1.723 do Código 

Civil que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 

homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 

duradoura, e estabelecida com objetivo de constituição de família. Entendo 

que tais requisitos estão presentes no caso em tela. A inicial, peça 

assinada pelos requerentes, afirma que eles conviveram em união estável, 

tiveram 02 (dois) filhos. Além disso, os requerentes comprovaram serem 

solteiros, e, sendo assim, não incorrem nos impedimentos do § 1.º do art. 

1.723 do Código Civil. Ante o exposto, estando satisfeitas as exigências 

legais, independentemente de manifestação do Ministério Público, que 

deverá ser intimado desta sentença, visto existir filhos menores, declaro a 

existência da união estável entre os requerentes, pelo período de dez 

anos, com término em 2016. Por fim, declaro extinto o processo, com 

julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, letra “b”, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o 

necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. Defiro aos 

postulantes a gratuidade da justiça. P. I. C. Cuiabá, MT, 20.04.2018. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1026563-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES LINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS OAB - MT22466/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1026563-15.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LOURDES LINA FERREIRA DA 

SILVA Parte Ré: INTERESSADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA Vistos. Lourdes Lina Ferreira da Silva aforou 

pedido de Alvará Judicial para o fim de levantamento de valores junto a 

Administradora de Consórcio Nacional Honda, da titularidade de Debora 

Lina Silva Blasius, falecida em 12.03.2017, sob os fundamentos lançados 

na inicial. Determinada a emenda da inicial (Id. 10529132), foi atendida pela 

requerente (Id. 11343716 e Id. 11343720. É o breve relatório. D EC I D O. O 

alvará judicial consiste em uma autorização judicial concedendo o pedido 

formulado por quem o requer, para que levante certa quantia ou possa 

praticar determinado ato, quando provar ser o titular do direito ali previsto. 

No caso dos autos, constata-se que a inicial veio instruída com fotocópias 

da certidão de óbito da falecida, documentos pessoais da requerente, 

renúncia do genitor da falecida, documento do crédito ora reclamado, e de 

cuja análise verifica-se a legitimidade da requerente. Verifica-se dos 

documentos que acompanharam a inicial, que a falecida era solteira, e os 

únicos herdeiros seriam, sua genitora, ora requerente, e o seu genitor. 

Ante o exposto, estando satisfeitas as exigências legais, julgo procedente 

o pedido. Em conseqüência, determino a imediata expedição do alvará, 

formulado na inicial, para que a senhora Lourdes Lina Ferreira da Silva, 

possa efetuar o levantamento da totalidade dos valores junto ao Consórcio 

Nacional Honda, em virtude do falecimento da sua filha Debora Lina Silva 

Blasius. Expeça-se o alvará e arquive-se. Sem custas, eis que defiro o 

pedido de gratuidade. P. I. C. Cuiabá, MT, 10.05.2018. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1022273-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA NOLASCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT0017889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CALIXTO DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1022273-54.2017.8.11.0041 Visto. Remeta-se ao setor competente para 

elaboração de estudo psicossocial do caso, no prazo de 60 (sessenta) 

dias. Com o relatório juntado ao processo, dê-se vista à parte autora para 

que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias. Após, renove-se a vista ao 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 6.4.2018. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1029938-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. V. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

M. A. S. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1029938-24.2017.8.11.0041 Visto. Defiro o requerimento formulado na 

petição com id. 12674345. Cancelo a audiência designada na decisão com 

id. 12396592. Aguarde-se pelo prazo postulado. Decorrido o prazo, 

intime-se o requerente para que promova o regular andamento do 

processo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20.4.2018. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1010779-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALEX VELASCO CAMPOS (REQUERENTE)

JULIANA DE OLIVEIRA PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1010779-95.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)/[Alimentos]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: JULIANA DE OLIVEIRA PEREIRA GOMES, 

FABIO ALEX VELASCO CAMPOS Parte Ré: Vistos. Juliana de Oliveira 

Pereira Gomes Velasco (a inicial grafou incorretamente com nome de 

solteira – vide Id. 5907145) e Fabio Alex Velasco Campos aforaram Ação 

de Divórcio Direto Consensual pela qual pretendem a dissolução do vínculo 

conjugal e a homologação do acordo - ID 5907143. Determinada a emenda 

da inicial (id.8818107), foi devidamente atendida pelos requerentes. É o 

relatório. D E C I D O. Trata-se de pedido de divórcio consensual, direito 

cujo exercício a redação do art. 226, § 6º, da Constituição Federal 

dispensou de qualquer requisito, de modo que pode ser exercido pela 

simples manifestação de vontade dos cônjuges. A certidão de casamento 

encontra-se acostada aos autos. Portanto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

de divórcio, para desconstituir o vínculo matrimonial havido entre os 

requerentes, e homologo o acordo constante nos autos, que passa a 

fazer parte integrante e indissociável desta sentença. Impõe-se, 

entretanto, a ressalva de que esta sentença não está atribuindo ou 

certificando a propriedade do bem imóvel citado, ou seja, um apartamento 

– Condomínio Residencial Paiaguás - ante a ausência de documentos e 

matrícula, motivo pelo qual estão resguardados eventuais direitos de 

terceiros. A requerente voltará a usar o nome de solteira. Por fim, declaro 

resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, incisos I e III, “b”, 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e 

expeça-se o necessário (atentar para o fato de que o nome da requerente 

está grafado incorretamente na inicial), arquivando-se ao final com as 

cautelas de estilo. Expeça-se de imediato o mandado de averbação. Defiro 

aos postulantes a gratuidade da justiça. P. I. C. Cuiabá/MT, 04.05.2018. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1037588-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920/O (ADVOGADO)

WELLINGTON G DA SILVA BASTOS OAB - MT0008862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. L. D. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1037588-25.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 6.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)/[Dissolução]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: JEAN RAMOS DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: FABIOLA DE LARA DANTAS RAMOS Vistos. Trata-se de 

ação de divórcio consensual. O Ministério Público manifestou pela 

homologação do acordo (Id. 12161528). Em observância a inicial e os 

documentos acostados, denota-se que a petição não está instruída 

corretamente. Os fatos narrados não estão claros. Da forma como está 

redigida não é possível entender o que realmente pretendem os 

requerentes, pois consta: “... A pensão alimentícia a ser prestada pelo 

cônjuge varão aos três filhos comuns do casal será na importância de R$ 

500,00 (quinhentos reais) a ser pago todo dia 10 de cada mês. Que move 

os requerentes o processo nº 48738-59.2013.811.0041, Código nº 

844958 na Ação de Alimentos que tramita na Terceira Vara Especializada 

de Família e Sucessões ...”, e o documento aportado aos autos, refere a 

uma ação que tramitou na Sexta Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca, consta como parte autora apenas Jeremias 

Dantas Ramos, e os alimentos foram arbitrados em 20% (vinte por cento) 

dos rendimentos líquidos do alimentante, situação que deverá ser 

esclarecida. Ao que parece, a inicial está misturando situações de dois 

processos distintos. Ora, se há processo em separado com referência 

aos alimentos, não se deve deles tratar aqui. Portanto, intimem-se os 

requerentes, para esclareçam o que pretendem, com clareza, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08.05.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1032696-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AZELIA INES SANTIAGO CAMPOS (REQUERENTE)

LEONIDIO FLORIANO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

CARLA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

GIOVANNI BOSCO SANTIAGO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009116A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS SANTIAGO CAMPOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que compareceu em secretaria, a Oficial de Justiça, 

Maisa Ribeiro de Assis matrícula 411, a qual solicitou que esta secretaria 

proceda a juntada da presente certidão e documentos oriundos do 

Mandado de Avaliação. Cuiabá, 14/05/2018. Mirelli Silva.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1015320-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ALVES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1015320-74.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: ALVARÁ JUDICIAL (1295)/[BEM DE FAMÍLIA, LEVANTAMENTO 

DE VALOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: APARECIDA 

ALVES DE CARVALHO Parte Ré: Vistos. Acolho os autos na forma 

redistribuída. Trata-se de ação de alvará para levantamento de valor 

depositado junto a empresa Sulamérica Saúde, referentes aos valores 

dispendidos em vida para tratamento de seu cônjuge. No caso posto, 

verifica-se, conforme declarado na certidão de óbito (id. 7244359), que o 

falecido deixou bens a inventariar, o que, em regra, impede o levantamento 

por meio de simples alvará, nos termos da Lei n. 6.858/1980. Diante do 

exposto, determino que a petição inicial seja emendada, no prazo de 15 

(quinze) dias, para esclarecimento sobre a declaração contida na certidão 

de óbito, relativa a existência de outros bens. Defiro a gratuidade 

processual a requerente, com a observação de que se for constatado no 

curso do processo que possuí condições de arcar com as despesas 

processuais o benefício será revogado. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

09.05.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021951-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA SCARMANHANI DA SILVA PIMENTEL (REQUERENTE)

HELIO FERREIRA PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO ROMKO OAB - MT9637/O (ADVOGADO)
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HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA OAB - MT0007671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MORENO FERREIRA PIMENTEL (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1021951-68.2016.8.11.0041 Visto. Trata-se de ação de arrolamento 

sumário que permaneceu em conclusão para que fosse proferida 

sentença. Entretanto, analisando detidamente o processo, verificou-se 

que não foi juntado qualquer documento de identificação dos requerentes. 

É desnecessário tecer fundamentos sobre a importância da comprovação 

da identidade das partes, visto que se trata de documento imprescindível 

para a propositura de qualquer espécie de ação. Intimem-se os 

requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, instruam o processo 

com seus documentos de identificação, bem como, com sua certidão de 

casamento. Cumpra-se. Cuiabá, 9.5.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000845-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA COELHO (REQUERENTE)

THAYS FERREIRA COELHO (REQUERENTE)

CARLOS FELIPE SILVA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO FERREIRA COELHO (INVENTARIADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para intimar a inventariante a dar integral 

cumprimento a decisão, mais precisamente para manifestar sobre as 

informações das instituições financeiras, dentro do prazo de 15 dias. 

Cuiabá, 16/05/2018. Mirelli Silva.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1024037-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK CAMARGO FRANCO BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809/O 

(ADVOGADO)

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCO BARBOSA FILHO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1024037-75.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, 

Alimentos]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ERICK CAMARGO 

FRANCO BARBOSA Parte Ré: RÉU: ANTONIO FRANCO BARBOSA FILHO 

Vistos. Erick Camargo Franco Barbosa propôs a presente Ação Revisional 

de Alimentos em face Antonio Franco Barbosa Filho. Após decisão 

inaugural, o requerente e o requerido entabularam acordo, pedindo a sua 

homologação. É o relatório. D E C I D O. Homologo por sentença, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado id. 12203195, que 

passa a fazer parte integrante e indissociável desta sentença. Por fim, 

declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se, 

expeça-se o necessário e arquive-se com as baixas de costume. Justiça 

gratuita. P. I. C. Cuiabá-MT, 10 de maio de 2018. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004056-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZILDA TEIXEIRA CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA OAB - MT17089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004056-60.2017.8.11.0041. Vistos. Izilda Teixeira Caetano, devidamente 

qualificada, formulou o presente pedido de Alvará Judicial, para o fim de 

levantamento e saque dos valores depositados na conta vinculada do 

FGTS e PIS, mantida junto à Caixa Econômica Federal, da titularidade de 

Moisés Caetano, falecido em 10 de janeiro de 2006, sob os fundamentos 

lançados na inicial. Determinada a emenda da inicial, foi atendida pela 

requerente. É o breve relatório. D E C I D O. Os documentos aportados aos 

autos comprovam que a requerente possui legitimidade para formular o 

presente pedido, visto que é viúva do de cujus, e firmaram declaração 

manifestando concordância no sentido de que sejam transferidos a 

requerente, além disso, os filhos outorgaram procuração a mesma 

Advogada. Em verdade, não se trata de incluir os filhos no polo passivo, 

porque eles estão de acordo com o pedido e não se coloca ninguém, 

nessas condições, no polo passivo, mas no ativo, onde figurariam todos 

como requerentes. Entretanto, releva-se essa irregularidade, tendo em 

vista que não há litígio entre os envolvidos na questão. Portanto, dessa 

forma, estando satisfeitas as exigências legais, defiro o pedido de alvará 

formulado na inicial, autorizando o levantamento e saque dos valores 

creditados, referente ao PIS e FGTS mantida junto a Caixa Econômica 

Federal, da titularidade do falecido Moisés Caetano, em favor da 

requerente Izilda Teixeira Caetano, sem necessidade de prestar contas. 

Expeça-se o alvará, com urgência, conforme deliberação supra. Ao alvará 

deverá ser juntada fotocópia desta sentença, ou ser ela transcrita 

integralmente no alvará. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, 

com as baixas pertinentes. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá, MT, 10 de maio 

de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021088-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERSON LUIZ DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

JUVENAL DANTE ZURITA VILLENA (REQUERENTE)

POLIANA DA COSTA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

MIGUEL GARCIA NOGUEIRA OAB - MT18790/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1021088-78.2017.8.11.0041. REQUERENTE: WENDERSON LUIZ DA SILVA 

MOREIRA, POLIANA DA COSTA CHAVES, JUVENAL DANTE ZURITA 

VILLENA Vistos. Wenderson Luiz da Silva Moreira, Luiz Guilherme da 

Costa Moreira, menor, representado por sua genitora Poliana da Costa 

Chaves e Juvenal Dante Zurita Villena, devidamente qualificados, 

ingressaram com o presente pedido de Ação de Homologação de Acordo 

Para Anulação de Paternidade c/c Reconhecimento de Paternidade e 

Retificação de Registro. O Ministério Público opinou pela intimação do Sr. 

Juvenal Dante Zurita Villena, para juntar alguns documentos, o foi atendido 

pelos requerentes. É o relatório. D E C I D O. Trata-se de ação pela qual os 

requerentes pretendem a anulação de paternidade bem como 

reconhecimento e retificação de registro. Está provado por perícias 

(exames de DNA) que o pai registral não é o pai biológico, e que este está 

assumindo a paternidade. Todas as partes concordam. Ante o exposto, 

independentemente de prévia manifestação do Ministério Público, que 

deverá ser cientificado desta decisão, homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo de Id. 8752625, que passa a fazer 

parte indissociável desta sentença. O segundo requerente passará a se 

chamar Luiz Guilherme da Costa Zurita Villena. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. Transitada em julgado, certifique-se, expeça-se o mandado de 

averbação, com as alterações necessárias, e arquive-se com as baixas 

correspondentes. Sem custas, pois defiro aos requerentes a gratuidade. 

P. I. C. Cuiabá-MT, 14.05.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1030351-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. O. E. S. (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1030351-37.2017.8.11.0041. AUTOR: ERIVELTO OLIVEIRA E SILVA RÉU: 

LINDINALVA DE ALMEIDA Vistos. Erivelto Oliveira e Silva aforou Ação de 

Manutenção de Posse em face de Lindinalva de Almeida. O processo foi 

endereçado a esta vara, entretanto, foi distribuído à 9ª vara cível, e o juiz 

determinou a remessa a esta Vara. Em Id. 11250856, a parte autora 

requereu a desistência da ação. É o breve relatório. D E C I D O. 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação (id. 11250856), e declaro 

extinto o processo, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Transitada formalmente em julgado, 

certifique-se e arquive-se, procedendo-se com as baixas de praxe. 

Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá/MT, 14.05.2018. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033835-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON MONTEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONILDO GOMES CAMPOS OAB - MT3302/O (ADVOGADO)

ROGERIO PERES BANDEIRA OAB - MT0017523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA ROCHA BITENCOURT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1033835-60.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 21.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[Exoneração]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: EDISON MONTEIRO DE OLIVEIRA Parte 

Ré: RÉU: MARIA HELENA ROCHA BITENCOURT Vistos. Defiro o pedido de 

gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, 

do Código de Processo Civil. Venha aos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, documento indispensável à propositura desta ação; neste caso, 

cópia dos documentos pessoais do requerente. Caso não atendida a 

determinação, a inicial será indeferida. Atendida a exigência legal, 

voltem-me os autos conclusos para apreciação. Cumpra-se. Cuiabá, MT, 

08.05.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034715-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUINA ROSA LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA SOUTO OAB - MT14018/O (ADVOGADO)

DANIEL SILVA SOUTO OAB - MT0014019A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE RAYNE DE SOUZA BRAGA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1034715-52.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[Reconhecimento / Dissolução]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: JOAQUINA ROSA LARA Parte Ré: RÉU: 

JORGE RAYNE DE SOUZA BRAGA Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Analisando os autos, verifico que a inicial não informa 

sobre os genitores do de cujus. Nesta situação, é inequívoco que os pais 

registrais tem interesse jurídico na ação, seja para figurar no pólo ativo, 

concordando com o pedido, seja no pólo passivo, e neste caso, precisam 

ser citados.Caso já sejam falecidos, é necessário informar os nomes e 

endereços dos sucessores da próxima classe. Se os herdeiros do de 

cujus concordam com o pedido esposado na petição inicial, basta que seja 

apresentada petição, acompanhada de procuração judicial outorgada por 

eles, reconhecendo o pedido (NÃO APENAS DECLARAÇÃO); do contrário, 

serão citados para audiência de tentativa de conciliação. Portanto, 

concedo o prazo de 15 (quinze) dias para requerente atender às 

providências acima, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, MT, 08.05.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1037837-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. O. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

I. P. F. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1037837-73.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: 

ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Investigação de 

Paternidade]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JORGE GOMES 

DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: IVANA PATRICIA FATIMA SILVA Vistos. 

Defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e 

arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Determino a emenda da 

inicial, no sentido de que seja juntado o laudo do exame de DNA, legível, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. A juntada 

de documento tem exatamente a finalidade de demonstrar, de pronto, um 

fato, e no caso apenas parte do laudo está legível. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, MT, 09.05.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1038352-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. C. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. D. M. B. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1038352-11.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: 

ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Alimentos]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: ISRAELLAINE MARTINS DA COSTA Parte 

Ré: RÉU: ANA DIAS DE MOURA BUENO Vistos. Defiro o pedido de 

gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, 

do Código de Processo Civil. Primeiramente, é necessário que a pensão 

alimentícia provisória seja fixada em desfavor do pai e não da avó paterna, 

visto que, dos autos não constam documentos comprovando que a 

representante do infante já envidou consideráveis esforços, no sentido de 

buscar alimentos contra a pessoa do pai, sem sucesso. No decorrer da 

instrução, a questão da necessidade ou não de complementação será 

apreciada. Por isso, de momento, determino a exclusão da avó paterna do 

pólo passivo da relação processual, e a inclusão do Sr. Rodrigo Bueno 

Barbosa, pai biológico, a quem incumbe, em primeiro lugar, alimentar o 

filho. Sendo assim, a representante do requerente deverá incluir e 

qualificar corretamente, no polo ativo da relação processual, no prazo de 

15 (quinze) dias, o pai do infante, ou seja, Sr. Rodrigo Bueno Barbosa, sob 

pena de indeferimento da inicial. Notifique-se o Ministério Público. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, 9 de maio de 2018. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 783612 Nr: 37348-29.2012.811.0041

 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: MDLM, JIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILCEU ROBERTO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:3.626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº. 37348-29.2012 – Código 783612

Autor: Maykon Douglas Leôncio Mendes

 Requerido: Edson Mendes

Ação Revisional de Alimentos

 Visto.

Cuida-se de ação em que a parte autora foi intimada por carta com aviso 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 216 de 558



de recebimento (AR), para promover o regular andamento do processo, 

porém não houve manifestação.

É o relatório.

D E C I D O.

Considerando que a parte requerente foi intimada para promover o regular 

andamento do feito e não houve manifestação, DECLARO EXTINTO o 

processo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, eis que o processo tramita sob o pálio da 

gratuidade de Justiça.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 897626 Nr: 28030-51.2014.811.0041

 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: TDC, RDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB: 9475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 28030-51.2014 - Código 897626

 Vistos.

 As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu 

respectivo polo processual e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a postular em Juízo.

 Não há preliminares suscitadas, nem irregularidades a sanar.

 Nos termos do artigo 357, II, do Novo Código de Processo Civil, 

conveniente se faz, para o deslinde das questões apostas nos autos, com 

o início da fase instrutória, o depoimento pessoal das partes e/ou a oitiva 

de testemunhas, sem descurar-se de outo meio de prova que se mostre 

razoável.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 03 de 

julho de 2018, às 16h30min. As partes deverão comparecer para prestar 

depoimento, acompanhadas de suas testemunhas.

 O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte 

deverá comparecer com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao 

advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da 

hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1126095 Nr: 21359-41.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDODC, NNNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA DE B. B. P. ESPÓSITO - 

OAB:4531-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 21359-41.2016 - Código 1126095.

 Vistos.

 As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu 

respectivo pólo processual e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a postular em Juízo.

 Não há preliminares suscitadas, nem irregularidades a sanar.

 Fixo como ponto controvertido o valor da verba alimentar, que o autor 

busca reduzir de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento) de seus 

rendimentos.

 Nos termos do artigo 357, II, do Novo Código de Processo Civil, 

conveniente se faz, para o deslinde das questões apostas nos autos, com 

o início da fase instrutória, o depoimento pessoal das partes e/ou a oitiva 

de testemunhas, sem descurar-se de outo meio de prova que se mostre 

razoável.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 31 de 

julho de 2018, às 15:30 horas. As partes deverão comparecer para 

prestar depoimento, acompanhadas de suas testemunhas.

 O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte 

deverá comparecer com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao 

advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da 

hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 942461 Nr: 56035-83.2014.811.0041

 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: LBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDJL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI FORTUNATO DO 

PRADO - OAB:16.020, Gilberto Gonçalo Gomes da Silva Júnior - 

OAB:7940, NPJ-UFMT - OAB:6274, PAULO COSME DE FREITAS - 

OAB:3739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº. 56035-83.2014 – Código 942461

 Vistos.

 Tendo em vista a certidão de fl. 59, determino a intimação da parte autora, 

por carta de recebimento (AR), para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, III, do 

Novo Código de Processo Civil.

 Caso não seja localizada no endereço por ela informado nos autos, 

publique-se edital, nos mesmos termos acima determinados.

 Sem prejuízo da intimação pessoal da parte autora, intime-se também na 

pessoa de seu advogado (a), pelo Diário da Justiça Eletrônico.

 Decorrido o prazo de manifestação, certifique-se, e, conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 945655 Nr: 57840-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMDS, AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNILO MONTEIRO LIMA - 

OAB:18.365/MT

 Processo nº. 57840-71.2014 - Código 945655

 Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 49.

 Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 25 de julho de 

2018, às 16h30min.

 Cite-se e intime a autora no endereço informado à fl. 49.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 919162 Nr: 42862-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 
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Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR COSTA - OAB:11.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINALDO REIS DE FARIA 

SILVA - OAB:16.392

 Processo n. 42862-89.2014 – Código 919162

 Visto.

 Elizabete Borges Varanda aforou Ação de Alimentos em face de Edilson 

Ramos Varanda, na qual formulou pedido para que fosse ele condenado 

ao pagamento de alimentos no valor de 30% (trinta por cento) dos seus 

rendimentos líquidos.

 Às fls. 66/66-verso foi indeferido o pedido liminar, por a requerente 

exercer profissão remunerada (fl. 22) e determinando a expedição de 

oficio ao INCRA para informar a remuneração do requerido.

 Às fls. 71/78 a autora reiterou pedido de liminar.

 Às fls. 92/103 o requerido apresentou contestação.

 Às fls. 118/123 a autora apresentou impugnação a contestação.

 À fl. 129/130 acostou termo de audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, não resultando em acordo.

 Às fls. 148/151 o requerido apresentou memoriais.

 A requerente não apresentou memoriais conforme certificado à fl. 143.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 De se destacar, inicialmente, que o pedido formulado na inicial possui 

guarida em nosso Código Civil Brasileiro (CC, art. 1694, §1º):

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns 

aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível 

com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de 

sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do 

reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

 A requerente busca a fixação de verba alimentar no valor de 30% (trinta 

por cento) dos rendimentos líquidos, por alegar que permaneceu casada 

com o requerido por mais de 30 (trinta) anos, e que o mesmo abandonou a 

autora, deixando-a com enormes prejuízos financeiros, sendo que o 

requerido possui um bom emprego.

 Em contestação, o requerido aduz que os fatos narrados são inverídicos, 

e que a requerida goza do aluguel de 3 (três) salas comerciais além do 

seu salário como pedagoga, informando também seus rendimentos 

mensais em documentos. Esclareceu ainda, que em relação ao plano de 

saúde cobrado pela autora, a empresa responsável decretou falência e 

todos os planos foram cancelados, que o mesmo também participa de 

outro plano de saúde nos dias atuais.

 Em resposta a contestação, a autora relata que mesmo recebendo só 

metade do valor dos aluguéis das salas comerciais, arca com as 

despesas para a manutenção sozinha, como IPTU, pinturas e consertos 

em geral.

 Em audiência de conciliação, instrução e julgamento, foi colhido o 

depoimento pessoal de ambas as partes, que não resultou em acordo.

 Ao final, apresentado pelo requerido memoriais, informou que desde a 

separação de corpos, jamais se beneficiou de qualquer valor oriundo da 

locação das salas comerciais.

 A partir do que foi apresentado, verifica-se que a autora possui plena 

condição física e mental para laborar em sustento próprio, trabalhando 

como pedagoga antes mesmo do divórcio, com contratos temporários e 

como complementação os alugueis das salas comerciais.

 Detendo a autora, plenas condições de inserção no mercado de trabalho, 

como também já exercendo atividade laboral, pois mesmo com empregos 

de vínculos temporários, sempre buscou trabalhar em sua área de 

formação, deve continuar buscando sua independência financeira.

 Caso a autora necessitasse de uma inserção no mercado de trabalho, 

seria garantido um tempo hábil para tal, mas não é o caso em questão, 

pela razão de trabalhar mesmo na constância do casamento.

 Entendimento do Ministro Ricardo Villas Bôas Cuerva sobre os alimentos 

entre ex-cônjuges:

 “O fim de uma relação amorosa deve estimular a independência de vidas 

e não, ao contrário, o ócio, pois não constitui garantia material perpétua. O 

dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges ou companheiros é regra 

excepcional que desafia interpretação restritiva, ressalvadas as 

peculiaridades do caso concreto, tais como a impossibilidade de o 

beneficiário laborar ou eventual acometimento de doença invalidante.”

 Nesse sentido é de se destacar o entendimento do nosso Superior 

Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL - FAMÍLIA AÇÃO DE EXONERAÇÃO 

DE ALIMENTOS PENSIONAMENTO ENTRE EX-CÔNJUGES 

EXCEPCIONALIDADE - CARÁTER TEMPORÁRIO CAPACIDADE 

LABORATIVA E INSERÇÃO NOMERCADO DE TRABALHO DA 

EX-CONSORTE EXONERAÇÃO - POSSIBILIDADE - PROVIMENTO DO

APELO EXTREMO. Hipótese: Trata-se de ação de exoneração de alimentos 

julgada parcialmente procedente pelas instâncias ordinárias para exonerar 

o autor de prestar alimentos aos filhos, mantendo o dever em relação à 

ex-esposa. 1. Esta Corte firmou a orientação no sentido de que a pensão 

entre ex-cônjuges não está limitada somente à prova da alteração do 

binômio necessidade-possibilidade, devendo ser consideradas outras 

circunstâncias, como a capacidade do alimentando para o trabalho e o 

tempo decorrido entre o início da prestação alimentícia e a data do pedido 

de exoneração. Precedentes. 2. A pensão entre ex-cônjuges deve ser 

fixada, em regra, com termo certo, assegurando ao beneficiário tempo 

hábil para que seja inserido no mercado de trabalho, possibilitando-lhe a 

manutenção pelos próprios meios. A perpetuidade do pensionamento só 

se justifica em excepcionais situações, como a incapacidade laboral 

permanente, saúde fragilizada ou impossibilidade prática de inserção no 

mercado de trabalho, que evidentemente não é o caso dos autos. 

Precedentes. 3. A ausência de alteração nas condições financeiras dos 

envolvidos, por si só, não afasta a possibilidade de desoneração dos 

alimentos prestados à ex-cônjuge. Precedentes. 4. No caso em apreço, 

não se evidencia hipótese a justificar a perenidade da prestação 

alimentícia e excetuar a regra da temporalidade do pensionamento devido 

aos ex-cônjuges, merecendo procedência o recurso, em razão do lapso 

de tempo decorrido desde o início da prestação alimentar até o pedido de 

exoneração. 5. Recurso especial conhecido e provido. (STJ – Resp: 

1370778 MG 2013/0053120-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de 

Julgamento: 10/03/2016, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

04/04/2016)

 Os alimentos derivam do dever de mútua assistência decorrente do 

casamento, é direito disponível, podendo ser objeto de acordo entre os 

cônjuges; e é excepcional, pois apenas será fixada caso um dos cônjuges 

ou companheiros não tenha possibilidade de se manter por conta própria.

 A informação acostada pelo requerido (fl. 150) de que a autora recebe o 

valor dos aluguéis das salas comerciais na integralidade desde a 

separação de corpos, não foi infirmada pela autora, e deve ser 

considerada, pois, além do salário que recebe como pedagoga, ainda tem 

essa fonte de renda.

 Assim, por todos os fatos e provas alegados no decorrer do processo, 

restou evidente a capacidade laboral da autora para buscar seu próprio 

sustento, posto que, como já foi observado, desde a constância do 

matrimônio, já trabalhava fora, demonstrando que financeiramente, não 

dependia do requerido, situação que afasta por completo o acolhimento do 

pleito inicial.

 Em face do exposto, julgo improcedente o pedido.

 Em consequência, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário. Após, 

arquive-se.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Cuiabá, MT, 15 de maio de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1167942 Nr: 39248-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDS, JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA N. DIAS 

BARCHET - OAB:7.213/MT, BERTOLDO BARCHET ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - OAB:OAB/MT 224, DANIEL FELIPE TORRES TABORDA - 
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OAB:23214/O, ERIKA MORAES DE LIMA - OAB:17.530/MT, MARCELO 

BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT, MAYRA MORAES DE LIMA - 

OAB:5.943 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 39248-08 – Cód. 1167942

 Vistos,

 Sobre os embargos de declaração opostos às fls. 672/677, diga a parte 

autora, no prazo legal.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028883-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIGUEL GARCIA NOGUEIRA OAB - MT18790/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1028883-38.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

CASSIANO PAULO DA SILVA Endereço: AVENIDA OSVALDO CRUZ, 

1442--A, VILA OPERÁRIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78720-628 PARTE 

REQUERIDA: Nome: ELIETE DA SILVA Endereço: Avenida Principal, QD 02 

LT 01, BAIRRO TRÊS BARRAS, Santa Laura, CUIABÁ - MT - CEP: 

78091-175 FINALIDADE: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

nº 1.205/2016 da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar 

a parte Autora para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO 

apresentada, no prazo legal.. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,16 

de maio de 2018. assinado eletrônicamente por Marya Santanna de Souza 

/GESTORA JUDICIAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 899925 Nr: 29777-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSJ, GDODS, EDOES, GGODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS, FPE-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA/CURADORA - OAB:6.069/MT, RAPHAEL FERNADES 

FABRINI - OAB:6677, RAPHAEL FERNANDES FABRINI - OAB:6.667, 

SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA- UNIC - OAB:6499/MT, UNIC - 

UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Após, com a vinculação do aludido valor neste processo, expeça-se 

alvará eletrônico do montante, transferindo-o na conta bancária informada 

às fls. 42, de titularidade da genitora dos exequentes.3. Enquanto isso, 

considerando o valor atualizado do débito remanescente, informado pelos 

exequentes às fls. 173, intime-se o executado, para pagar o débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver (art. 523, 

caput, CPC).Não ocorrendo o pagamento no prazo acima referido, haverá 

multa de 10% (dez por cento) e a incidência de honorários advocatícios no 

percentual de 10% sobre o valor devido, atualizado, (§ 1º do art. 523 

CPC), e, se efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput do 

art. 523, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (§ 2º art. 523 

CPC).Consigne-se no mandado que, caso queira, poderá ser apresentada 

impugnação no prazo de 15 (quinze), nos próprios autos, após o término 

do prazo para pagamento voluntário e independentemente de nova 

intimação, nos termos do art. 525 do CPC. 4. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento integral do quantum devido, fica autorizado, 

desde já, a penhora via BacenJud, dos ativos financeiros do 

Executado.Em caso positivo, baixem-se os autos à Secretaria, para as 

providências referentes a vinculação do valor penhorado a este 

processo, expeça-se auto de penhora e tome a Srª. Gestora as 

providências necessárias. Após, intime-se o Executado para oferecimento 

de defesa/impugnação. Em não ocorrendo, certifique-se nos autos. Após, 

vista a parte Exequente e, em seguida, conclusos.5. Sendo negativa, 

proceda-se pesquisa e penhora de veículos, via Renajud, em nome do 

Executado. Sendo positiva, lavre-se termo de penhora e intime-se o 

Executado para oferecimento de defesa/impugnação. Não ocorrendo, 

certifique-se nos autos. Após, avalie-se e digam em 05 (cinco) dias. 6. 

Caso as duas pesquisas restem negativas, intimem-se os exequentes, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem bens do Executado, 

passíveis de penhora, sob pena de extinção do processo.7. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 708211 Nr: 1508-89.2011.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 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:18.513/MT, ROSÂNIA SOUSA 

OLIVEIRA - OAB:18513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o inventariante na pessoa de seu advogado para que manifeste 

nos presentes autos, acerca dos documentos juntados de fls. 203/207, no 

prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1073747 Nr: 56976-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA PAULA DE CAMPOS SIMOES, MARIA 

MADALENA NUNES COELHO SIMOES, CRISTINA COELHO NUNES SIMOES, 

PAULO FERNANDO CAMPOS SIMOES, ADELINO GABRIEL SIMOES 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MANOEL COELHO SIMOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT, LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - 

OAB:11.974/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Considerando o postulado e acolhido, nesta data, nos autos n. 

1024605-91.2017.8.11.0041-PJE, bem como tendo em vista o já 

determinado nestes autos às fls. 315, último parágrafo, primeiramente, 

antes de qualquer outra decisão, para que não se cogite de nulidade, 

dê-se vista dos processos à d. representante do Ministério Público. Às 

providências e voltem conclusos para análise.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1143430 Nr: 28864-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JPDS, FPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Novamente, conforme já determinado, cumpra-se a decisão de fls. 38, 

parágrafo quarto.

Após, dê-se nova vista ao d. Defensor Público para que o mesmo informe 

se foi procurado para manifestar interesse no prosseguimento deste feito 

e, em seguida, ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1228221 Nr: 14262-53.2017.811.0041

 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: CELSO ROBERTO DA CUNHA LIMA, ESPÓLIO DE 

NELSON GOMES DA SILVA, ALCIONE LEMES E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FLORINDO PILHALARME, JOSE 

FRANCISCO NEVES, MARCIA ELIZA MARCONDES FARMIGHEIRI, RAFAEL 

LEONARDO JORDÃO PILHALARME, ANNA PAULA JORDÃO PILHALARME 

MABELINI, FLORYNE MONTEIRO PILHALARME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON GOMES BORGES FILHO - 

OAB:GO 20.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON JOSÉ BURANELLO - 

OAB:186446, MARIANA SASSO - OAB:15.960, SEBASTIAO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:6499

 Vistos, etc...

 Reportando-me ao determinado às fls. 291/291v, e, atento ainda ao teor 

da certidão de fls. 292, primeiramente informe/esclareça a Secretaria 

judicial se houve a cientificação e manifestação da herdeira/legataria 

Márcia Eliza Marcondes, procedendo a juntada, em caso positivo, ou 

certificando, em caso negativo, eventual inércia.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1148837 Nr: 31193-68.2016.811.0041

 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: ALMERI MARIA DAMBROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FLORINDO PILHALARME, RAFAEL 

LEONARDO JORDÃO PILHALARME, ANNA PAULA JORDÃO PILHALARME 

MABELINI, FLORYNE MONTEIRO PILHALARME, MARCIA ELIZA 

MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:5325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8.511/MT, DALTON JOSÉ BURANELLO - OAB:186446, MARIANA 

SASSO - OAB:15960/MT, SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6.499/MT, SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6499

 Vistos, etc...

 Considerando o certificado às fls. 43, bem como objetivando, oportunizar, 

mais uma vez, no prazo de cinco dias, a confirmação ou não da expressa 

concordância ou discordância com a habilitação de crédito nestes autos, 

por parte da herdeira Floryne Monteiro Pilhalarme, primeiramente 

cumpra-se, então, o determinado nesta data nas demais habilitações de 

crédito em apenso. Após, voltem conclusos para análise.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1148814 Nr: 31177-17.2016.811.0041

 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: ADEMIR JOEL CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FLORINDO PILHALARME, RAFAEL 

LEONARDO JORDÃO PILHALARME, ANNA PAULA JORDÃO PILHALARME 

MABELINI, FLORYNE MONTEIRO PILHALARME, MARCIA ELIZA 

MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:5325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8.511/MT, ADÃO BENEDITO DA SILVA - OAB:8511/MT, MARCIO 

FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329, SEBASTIÃO 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:6.499/MT

 Vistos, etc...

 Atento ao certificado às fls. 40, e, para não ocasionar maiores 

questionamentos em face da decisão a ser proferida, visando oportunizar, 

mais uma vez, no prazo de cinco dias, a confirmação ou não da expressa 

discordância ou concordância com a habilitação de crédito nestes autos, 

por parte da herdeira Floryne Monteiro Pilhalarme, primeiramente 

cumpra-se, então, o determinado nesta data nas demais habilitações de 

crédito em apenso. Após, voltem conclusos para análise.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1178704 Nr: 43392-25.2016.811.0041

 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: MADELEINE CHRISTIAN FERMINO NUNES, RAFAEL 

ZORNITTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FLORINDO PILHALARME, JOSE 

FRANCISCO NEVES, RAFAEL LEONARDO JORDÃO PILHALARME, ANNA 

PAULA JORDÃO PILHALARME MABELINI, FLORYNE MONTEIRO 

PILHALARME, MARCIA ELIZA MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT, TATIANA MONTEIRO COSTA E SILVA - OAB:7.844-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT, DALTON JOSÉ BURANELLO - OAB:186446, MARIANA 

SASSO - OAB:15.960, SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6.499/MT, SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6499/MT

 Vistos, etc...

 Atento ao postulado pela habilitante às fls. 53/54, pretendendo o 

acolhimento da habilitação de crédito, a priori, não haveria como acolher 

tendo em vista a ausência de manifestação por parte da herdeira Floryne 

Monteiro Pilhalarme. Neste sentido, aliás, assim já decidiu do e. TJMT:

 “...O credor somente é declarado habilitado mediante concordância 

expressa dos herdeiros, sendo impossível utilizar-se da inércia destes 

como comprovação de anuência, uma vez que, em processos de 

inventário, desprovidos de litígio, não há como equiparar a inércia à 

revelia. Não havendo concordância expressa dos herdeiros, a discussão 

deve ser travada nas vias ordinárias, com a reserva da cota parte objeto 

de discussão, até final decisão meritória. Inteligência do art. 1.018 do 

CPC.” (TJMT – RAI 45402/2015, 2ª Cam. Civ. – j. em 20.04.2016, Rela. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO)

 Assim sendo, atento ao certificado às fls. 52, e, visando oportunizar, mais 

uma vez, no prazo de cinco dias, a confirmação ou não da expressa 

concordância ou discordância com a habilitação de crédito nestes autos, 

por parte da herdeira Floryne Monteiro Pilhalarme, primeiramente 

cumpra-se, então, o determinado nesta data nas demais habilitações de 

crédito em apenso. Após, voltem conclusos para análise.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1026431 Nr: 35020-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO NEVES, MARCIA ELIZA MARCONDES 

FARMIGHEIRI, RAFAEL LEONARDO JORDÃO PILHALARME, ANNA PAULA 

JORDÃO PILHALARME MABELINI, FLORYNE MONTEIRO PILHALARME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FLORINDO PILHALARME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8.511/MT, ADÃO BENEDITO DA SILVA - OAB:8511/MT, MARCIO 
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FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15.329/MT, MARCOS 

DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA - OAB:16.583/MT, ODAIR 

A. BUSIQUIA - OAB:11.564-A/MT, SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, e, por medida de cautela, primeiramente, intime-se ainda a 

herdeira Florine Monteiro Pilhalarme, diga-se, autora da “Ação de Nulidade 

de Testamento”, fls. 400, para que manifeste no prazo de dez dias sobre 

este último pedido de fls. 647/647v e documentos de fls. 649/652, e, 

havendo concordância ou inércia de sua parte, fica desde já deferida a 

expedição de alvará, fls. 647/647v, com a finalidade de viabilizar, em 

razão do óbito do de cujus, Florindo Pilhalarme, pela via que se fizer 

adequada, em nome do espólio, às providências necessárias à 

transferência-regularização dos imóveis objeto da noticiada “permuta”, 

conforme descritos às fls. 647, e, a quem de direito, fls. 649/650v, sem 

prejuízo das despesas, taxas/tributos, que forem eventualmente 

devidos.A propósito, em situação semelhante, já se decidiu no seguinte 

sentido:“ARROLAMENTO – ALVARÁ – OUTORGA DE ESCRITURA – Bem 

imóvel cedido em vida pela falecida e seu marido, ora inventariante – 

Pedido de autorização judicial para outorga da escritura aos cessionários 

– Concordância dos herdeiros – Deferimento – Inexistência de óbice para 

a outorga da escritura, pois o imóvel não integra o acervo hereditário, não 

havendo necessidade de partilha – Além disso, considerando que o alvará 

não se destina à venda do bem, o que implicaria reverter ao Espólio o 

produto da venda em patrimônio partilhável, não há que se falar em burla à 

arrecadação do respectivo imposto de transmissão..RECURSO PROVIDO.” 

(TJSP – RAI 2108616-79.2016.8.26.0000, j. 18.04.2017) Ademais, assim 

decido/determino, suprindo a ausência do de cujus, pelo espólio, mesmo 

porque, o alvará não se trata de mandado, mas de simples autorização 

para a prática de um ato informado nos autos, fls. 647/647v.Após, 

cumpridas as determinações supra, voltem os autos conclusos, 

oportunamente, juntamente com os apensos de habilitação de crédito, que 

ainda estiverem pendentes de decisão, para análise conjunta. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1098755 Nr: 10085-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLSC, TSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA CRISANTO DE SOUZA 

GOMES - OAB:13.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Trata-se de cumprimento de sentença, relativo à obrigação de prestar 

alimentos, pelo procedimento do art. 528, do CPC, no qual o executado 

devidamente intimado a pagar o débito alimentar, manifestou às fls. 

79/79-v, informando que efetuou o pagamento da dívida exigida.

Em seguida, o exequente, às fls. 81/82 manifestou informando que o 

pagamento efetuado foi parcial, vez que o executado deixou de adimplir 

com o valor das prestações que se venceram no decorrer do processo, 

pelo que, requereu a intimação do executado, para pagar o remanescente 

da dívida.

Assim, antes de qualquer decisão mais drástica, ante a atualização do 

débito apresentado pelo exequente, entendo conveniente e determino a 

intimação do Executado, por meio de seu advogado constituído, para que 

este, no prazo de 03 (três) dias, proceda ao pagamento da dívida 

alimentar, comprove que já o fez, ou, ainda justifique a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil, pelo prazo de 01 

(um) até 03 (três) meses, nos termos do artigo 528, § 7º, do CPC:

 “(...) O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo”.

 Após, vista à parte Exequente, ao Ministério Público e voltem-me 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1072914 Nr: 56622-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAC, YRDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Considerando que a exequente não foi intimada pessoalmente, sob pena 

de extinção, renove a diligência, intimando-a pessoalmente, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Não encontrada pessoalmente, intime-se a exequente, via edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar, nos termos do parágrafo 

anterior, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, colha-se o parecer do 

representante do Ministério Público, vindo, em seguida, à conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 787448 Nr: 41346-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc...

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, relativo à obrigação de fazer, 

no qual o exequente Roney Rafael de Souza, pretende que a executada 

Jacqueline Batista de Oliveira seja compelida a cumprir o acordo 

homologado (fls. 37), não o impedindo de visitar a sua filha Maria Eduarda.

Tentada a intimação pessoal da executada, não foi possível encontra-la 

nos endereços fornecidos nos autos (fls. 48 e 61).

A d. Defensoria Pública que assiste os interesses do exequente 

manifestou às fls. 58, informando que ele não possui mais interesse no 

prosseguimento do feito, pois está conseguindo visitar a filha.

Ainda, pediu ao exequente para que comparecesse à referida instituição 

para assinar a petição de desistência do feito, mas este deixou de 

comparecer, nem ao menos atendeu aos contatos telefônicos.

À vista disso, foi determinada a intimação pessoal do Requerente, para 

comparecer à Defensoria Pública, a fim de assinar a petição de extinção 

do processo, no entanto, o exequente não foi encontrado (fls. 61).

Novamente, às fls. 62, a d. Defensora Pública reiterou a petição de fls. 58, 

visto que não obteve contato com o exequente, e por isso, deixou de se 

manifestar.

Breve relatório. Decido.

Considerando a manifestação da d. Defensora Pública, que assiste os 

interesses do exequente, de que ele esta conseguindo visitar a filha (fls. 

58), vejo que falta-lhe o interesse na ação.

 O interesse processual consiste no atendimento da necessidade 

processual e utilidade processual, o que nao se verifica no presente caso, 

já que o exequente está conseguindo exercer o seu direito de visitas.

Assim, em face do exposto e por mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, o que faço 

com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos do art. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, arquive-se o processo, observando as 

formalidades legais, e, procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1046205 Nr: 44488-12.2015.811.0041

 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: BRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HADS, RR, JRC, CNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Embora seja obrigação da parte Requerente instruir os autos com os 

documentos necessários para a elucidação de sua pretensão, defiro o 

requerimento formulado pelo Ministério Público (fls. 131/132), e determino 

que sejam realizadas pesquisas junto aos órgãos conveniados ao TJMT, a 

fim de que sejam buscadas as certidões negativas ou positivas de débito, 

em nome do Requerente; e, não havendo convênio, que seja oficiado os 

órgãos de proteção ao crédito, para que emitam as respectivas certidões.

 Com as respectivas certidões nos autos, vistas ao Ministério Público, 

voltando, em seguida, à conclusão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1074943 Nr: 57478-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAFS, AFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:13.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que o Requerente não foi encontrado para intimação 

pessoal, e tendo seu patrono deixado de se manifestar no sentido de 

informar o endereço de seu cliente, intime-se o Requerente, por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do processo, atualizando seu endereço, 

para que seja possível a realização do estudo social, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, colha-se o parecer do 

represente do Ministério Público, e após, conclusos para deliberação ou 

extinção.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1252628 Nr: 21984-41.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORYNE MONTEIRO PILHALARME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FRANCISCO NEVES, RAFAEL 

LEONARDO JORDÃO PILHALARME, ANNA PAULA JORDÃO PILHALARME 

MABELINI, MARCIA ELIZA MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor na pessoa de seu advogado para manifestar acerca da 

certidão do sr. Oficial de justiça, juntada no respectivo autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24755 Nr: 4109-20.2001.811.0041

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHDST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY LEITE LIMA - 

OAB:3550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS EDUARDO 

PEREIRA BRAGA, para devolução dos autos nº 4109-20.2001.811.0041, 

Protocolo 24755, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1111951 Nr: 15507-36.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSA, PBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉVELLYN CANEDO VASQUES - 

OAB:18.959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor na pessoa de seu advogado para manifestar no prazo de 

cinco dias acerca da precatória devolvida.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033959-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS VASCONCELOS DA SILVA (AUTOR)

JOCINETE SOARES DE AMORIM E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILDA FRANCISCA DE ALMEIDA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1033959-43.2017.8.11.0041. AUTOR: JOSIAS VASCONCELOS DA SILVA, 

JOCINETE SOARES DE AMORIM E SILVA RÉU: NILDA FRANCISCA DE 

ALMEIDA Vistos, etc. Acolho cota do representante do Ministério Público 

de ID 12196543, Nomeio a Defensoria Pública para tutelar os interesses da 

interditanda. Determino a realização de Estudo Psicossocial com as partes, 

no prazo de 20 (vinte) dias. Cite - se a interditanta para que tome 

conhecimento da presente ação e, em querendo conteste a presente no 

prazo legal. Intime - se a Defensoria Pública da presente decisão. CUIABÁ, 

16 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020151-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIGNTON CAMILO DE SOUZA (REQUERENTE)

LAUDEMI MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

ESTER DE SOUZA (REQUERENTE)

LAUDICEIA DE SOUZA (REQUERENTE)

BECEZINHA LUIZA DE SOUZA CAMILO (REQUERENTE)

LAUDELINO DE SOUZA (REQUERENTE)

SEMEA DE SOUZA NASCIMENTO (REQUERENTE)

ILQUIAS ANDRADE DE SOUZA (REQUERENTE)

AECIO CAMILO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA LUIZA DE SOUZA (INVENTARIADO)

ADERCINO CIRILO DE SOUZA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1020151-68.2017.8.11.0041. REQUERENTE: LAUDICEIA DE SOUZA, AECIO 

CAMILO DE SOUZA, ESTER DE SOUZA, ILQUIAS ANDRADE DE SOUZA, 

LAUDEMI MARIA DA SILVA, LAUDELINO DE SOUZA, WILLIGNTON CAMILO 

DE SOUZA, SEMEA DE SOUZA NASCIMENTO, BECEZINHA LUIZA DE 

SOUZA CAMILO INVENTARIADO: ADERCINO CIRILO DE SOUZA, LAURA 

LUIZA DE SOUZA Vistos, etc. Intime-se a Inventariante para providenciar: 

a) - recolhimento do imposto “causa mortis” juntando aos autos as guias 

de recolhimento ou prova da isenção nos termos da Lei 7.850 de 

18/12/2002; b) – certidão acerca da existência de testamento deixado pela 

falecida Laura Luiza de Souza, expedida pela CENSEC – Central Notarial 

de Serviços Compartilhados; c) – Certidão negativa da Fazenda Pública 

Municipal, Estadual e Federal em nome da falecida Laura Luiza de Souza. 

d) - Plano de partilha. As providências deverão se dar no prazo de 20 

(vinte) dias. Ciência ao Ministério Público. Por fim, concluso. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de maio de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1031934-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. M. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MENDONCA REINEHR OAB - 890.744.321-15 

(REPRESENTANTE)

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON RICARDO REINEHR (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Inicialmente, ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do 

CPC. Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que presentes 

seus requisitos. Nos termos do artigo 528 do Novo Código de Processo 

Civil, intime-se o devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias vencidas, alusivas aos meses de julho, agosto e 

setembro de 2017, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo. Se não pagar, não provar que efetuou, ou em caso de não 

restar comprovada a impossibilidade absoluta do adimplemento por meio 

da justificativa (art. 528, § 2º, NCPC), além de ser protestado o 

pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á decretada a prisão 

pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), 

salientando ao devedor que o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 7º, NCPC). 

Caso o devedor pague as prestações, fica suspensa a ordem de prisão, 

ou se expedirá alvará de soltura, conforme a hipótese. Advirta o devedor 

que o cumprimento da pena de prisão civil não elide o débito, podendo, 

eventualmente, o Ministério Público ser cientificado dos indícios da prática 

do crime de abandono material (art. 532 do NCPC). Tendo sido juntada a 

certidão do Senhor Oficial de Justiça nos autos, intime-se a parte 

exequente, para requerer o que entender de direito no prazo 05 (cinco) 

dias. Intime-se o executado, por mandado, para que efetue o pagamento 

do valor débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 

10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

(art. 523, § 1º, NCPC), sendo que, em caso de pagamento parcial, a multa 

e os honorários incidirão sobre o valor restante, nos termos do art. 523 e 

§2º, do NCPC, cabendo, ainda, o protesto do título executivo judicial (art. 

528, §1º, do NCPC). O marco inicial de incidência da multa é a intimação do 

devedor. A intimação deve ser feita na pessoa do advogado constituído, 

por meio de publicação no diário oficial (CPC 513 § 2º). Quanto o devedor 

for representado pela Defensoria Pública ou não tiver representante nos 

autos, deve ser intimado por carta com aviso de recebimento (CPC 513 § 

2º II) ou por edital, se for revel (CPC 513 §2º IV). Caso a execução seja 

levada a efeito após 01(um) anos do trânsito em julgado da sentença, a 

intimação ao devedor é feita, por meio de carta com aviso de recebimento 

(CPC 513 § 4º). A carta deve ser encaminhada ao endereço constante 

nos autos. Considera-se realizada a intimação se o devedor tiver mudado 

de residência sem prévia comunicação ao juízo (CPC 513 § 3º). 

Mantendo-se inerte o devedor, deve ser expedido mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (CPC 523 § 3º e 831). O 

devedor pode apresentar impugnação, independente da penhora, 

alegando os temas apontados no rol legal (CPC 525 § 1º). Penhorado 

dinheiro, mesmo que a impugnação disponha de efeito suspensivo é 

possível mensalmente o levantamento do valor da prestação (CPC 528 § 

8º). Como se trata de crédito alimentar, descabe a imposição de caução 

(CPC 521 I). Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá-MT, 16 de maio de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1141201 Nr: 27918-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OEDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOOB, KOOB, ROODB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAYANE PINHEIRO DO 

NASCIMENTO - OAB:20797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 983374 Nr: 15556-14.2015.811.0041

 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: AM, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMADG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518, MAURÍCIO VIEIRA SERPA - OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 983374

Proceda-se o desapensamento dos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 417530 Nr: 4819-25.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJD, EJD, EJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENZA DA SILVA MARTINS - 

OAB:9636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948, HEMERSON BORGES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT Nº 

22551

 Vistos, etc.

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 983376 Nr: 15557-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMADG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 983376

Proceda-se o desapensamento dos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1129075 Nr: 22624-78.2016.811.0041

 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: ILDA, RADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE FIGUEIRA DESTO / 

Defensoria Pública MT - OAB:DEF. PUBLICA

 Vistos, etc.

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 962431 Nr: 5890-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NOVA XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 962431

Trata-se de AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS COM PEDIDO 

LIMINAR ajuizada por UESCLEI CORREIA SANTOS em face de MAYARA 

ANORIO DA SILVA.

Às fls. 73 determinou-se a intimação pessoal da parte Autora para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção 

do feito.

Expediu-se intimação via edital nos termos do parágrafo anterior (fls. 

76/77, 80), cujo prazo transcorreu in albis. (fls. 81)

Com vistas dos autos o membro do Ministério Público emitiu parecer 

favorável a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do Novo 

Código de Processo Civil (fls. 82/82 - verso).

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de Ação de Regulamentação de Visitas com Pedido Liminar 

ajuizada por Uesclei Correia Santos em face de Mayara Anorio da Silva.

Em que pese o Autor ter sido devidamente intimado para que promovesse 

os atos e diligências, deixou transcorrer in albis o prazo.

Em decorrência do abandono da causa julgo EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no inciso III do art. 485 do NCPC.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Sem custas e condenação em verba honorária, pois concedo os 

benefícios da justiça gratuita às partes.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive – se, procedendo – se as 

devidas baixas e anotações.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1143582 Nr: 28979-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente o Autor, para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizado, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1069684 Nr: 55261-19.2015.811.0041

 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: GMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONCA - 

OAB:3.247/MT, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente o Autor, para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizado, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1066490 Nr: 53879-88.2015.811.0041

 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: EAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS, DLAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE KESLY DE 

ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA - OAB:16.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente o Autor, para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizado, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1030691 Nr: 37106-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 
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Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFEF, GFEF, AMDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA 

DE CASTRO - OAB:18666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente o Autor, para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizado, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 983373 Nr: 15555-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AM, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMADG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518, MAURÍCIO VIEIRA SERPA - OAB:12205-A, MAURICIO 

VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 983373

Diante das informações constantes na certidão de fls. 74, proceda-se 

pesquisa INFOSEG, a fim de averiguar se a Senhora Adriele Moreira, R.G., 

n.º 2274653-6 – SSP/MT faleceu.

Expeçam-se ofícios ao Cartório do 1.º Ofício da Capital, bem como ao 

Cartório do 1.º Ofício da Comarca de Sorriso - MT, solicitando informações 

quanto a existência de certidão de óbito da Senhora Adriele Moreira.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 716354 Nr: 10187-78.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCSL, CSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSES

 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:

 Vistos, etc.

Autos n.º 716354

O Executado foi intimado pessoalmente dos termos do despacho inicial 

(fls. 60), mas deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar defesa. 

(fls. 63)

Diante da não localização do C.P.F., do Executado a Defensoria Pública 

requer o prazo de 30 (trinta) dias para localizá-lo. (fls. 70)

Acerca do pedido de prisão (fls. 66), verifico que a petição não está 

assinada.

 Desse modo, determino:

i) A intimação da parte Exequente, para assinar a petição de fls. 66 no 

prazo de 05 (cinco) dias. Tendo sido assinada, dê-se vistas ao Ministério 

Público;

ii) Que a parte Exequente, apresente o C.P.F., do Executado, possibilitando 

o regular trâmite processual, no prazo 05 (cinco) dias. Com o número do 

C.P.F., nos autos, cumpra-se o despacho de fls. 68.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 14 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 991565 Nr: 19271-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVMC, GMS, JMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA CAROLINE TAQUES 

FERREIRA - OAB:9131, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - OAB:3.574/MT, 

UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:, UNIJURIS - 

NUCLEO DE PRATICA JURIDICA E ESTAGIO SUPERVISIONADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente o Autor, para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizado, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1166124 Nr: 38437-48.2016.811.0041

 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: GSDA, BSSDA, DRS, PSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 227330 Nr: 34537-43.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA CRISTINA SOUZA 

MADUREIRO - OAB:10.353/MT, Valdecir Calça - OAB:5247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL SEIXAS FILHO - 

OAB:7633/MT

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 
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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.110/111 NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 435268 Nr: 14117-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NPRM, YRM, JDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107

 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 apresentar planilha atualizada do 

débito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1179898 Nr: 43774-18.2016.811.0041

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO ROBERTO XAVIER DA SILVA, HÉLIO XAVIER DA 

SILVA, MARIA SILVANA XAVIER DA SILVA, ILDA CLARINDA GERALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELINA BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEFÂNIA VIVEIROS - 

OAB:11694-DF, GUILHERME HENRIQUE FREITAS DE CASTRO - 

OAB:36.952 OAB/DF, JOÃO GUILHERME DE LIMA ASSAFIM - 

OAB:105.707 OAB/RJ, JOSÉ CARLOS PIMENTEL - OAB:19.702 OAB/DF, 

JOSE IZAURI DE MACEDO - OAB:2388/MS, JÚLIA RANGEL SANTOS 

SARKIS - OAB:29.241 OAB/DF, LIDIANE NEIVA MARTINS LAGO - 

OAB:29294 OAB/DF, RAPHAEL RODRIGO CORREIA SANTOS 

RODRIGUES TRINDADE - OAB:43.535 OAB/DF, RENATA ANTONY DE 

SOUZA LIMA NINA - OAB:23.600/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12.358/MT, JOÃO LUIZ DO ESPÍRITO 

SANTO - OAB:6746/MT, JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - 

OAB:15865/MT, JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - OAB:18.283/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 1179898

Compete chamar o feito a ordem para determinar que a Senhora Gestora 

cumpra fielmente as determinações judiciais.

Dessa forma, cumpram-se as deliberações constantes na decisão de fls. 

34.

Determino o desentranhamento da petição de fls. 91/92 e documentos (fls. 

93/155), para ser juntado na Ação de Inventário, Processo n.º 36330 – 

02.2014.811.0041, Código 909263, em apenso.

 Determino o traslado da cópia de fls. 158 a 169, para ser juntado na Ação 

de Inventário, Processo n.º 36330 – 02.2014.811.0041, Código 909263, em 

apenso.

Após, venham imediatamente conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1117051 Nr: 17501-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGSR, VSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11.800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente o Autor, para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizado, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1185826 Nr: 45830-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARR, IDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TEONAS DE MENESES MOURA - 

OAB:17971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIODORO SANTOS NERY - 

OAB:4.630/MT, TEONAS DE MENESES MOURA - OAB:17971

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente o Autor, para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizado, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 729115 Nr: 25096-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDS, MPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ITACARAMBI 

PINHEIRO E CANDIDO - OAB:13.304/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:6.949/MT, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - 

OAB:19486/MT, RENATA ELISA CURVO MARINI - OAB:15718-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivam Eustáquio da Silva 

Junior - OAB:OAB/MT 24.241, URIEL RODOLFO PIZZOLO - 

OAB:16.771-MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 729115

Constata-se que foi determina a prisão civil por dívida alimentar do 

Executado na data de 12.04.2013 (fls. 86/88) pelo prazo de 30 (trinta) 

dias.

Expedido mandado (fls. 89) o mesmo fora devidamente cumprido. (fls. 

105/107)

Posteriormente, após a saída do Executado, o mesmo realizou acordo com 

a genitora da parte autora (fls. 109/111), o qual não fora cumprido, 

conforme petição de fls. 122/125.

A parte Autora (fls. 133), na data de 19.02.2015, juntando cálculo 

atualizado do débito pugnou pela suspensão do processo, ante a possível 

insolvência do devedor, o que foi deferido.

 Verifico nos autos que não existe prisão em aberto, conforme 

informações trazidas pelo devedor, motivo pelo entendo que a efetivação 

da prisão foi realizada de forma ilegal; assim sendo, determino a 

expedição imediata de ALVARÁ DE SOLTURA, devendo ser comunicada a 

Delegacia de Capturas, a Polícia Militar e a Secretaria de Estado de Justiça 
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e Direitos Humanos (SEJUDH), para que coloque de imediato o devedor 

Wellington Souza Batista, C.P.F., n.º 972.093.761 – 00 e R.G., n.º 

13190806 SSP/MT (fls. 142), em liberdade.

 Proceda-se as devidas anotações junto ao Cadastro de Mandados do 

Conselho Nacional de Justiça. (C.N.J.)

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, em Plantão.

Cuiabá - MT, 15 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 874013 Nr: 12639-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGDA, JJD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA OGLIARI 

SUZUKI - OAB:9744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANUZA SAGAIS - 

OAB:13113/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 874013

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por THALIA 

GABRIELY DESBESSEL ANZIL, representada por sua genitora, Senhora 

JANE JUSSARA DESBESSEL, em face de ROGÉRIO ANZIL.

Informam as partes a realização de aditivo do acordo às fls. 108/110.

Com vistas dos autos o membro do Ministério Público emitiu parecer 

declinando das suas atribuições no feito. (fls. 123/123 – verso)

POSTO ISSO, com fundamento no art. 487, III, b, do NCPC, HOMOLOGO o 

acordo realizado entre as partes (fls. 120/121), para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos.

Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas, pois concedo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita.

Deixo de condenar em verba honorária, ante a inexistência de litígio.

Intimem-se as partes.

Diante da renúncia do prazo recursal (fls. 121, último parágrafo), 

arquive-se, procedendo-se as devidas baixas e anotações.

P.R. I. C.

Cuiabá - MT, 14 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 936951 Nr: 53059-06.2014.811.0041

 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: MONIA KATIANE DE ARRUDA MURATA, FABIO 

MASSATO DE ARRUDA MURATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARTINS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBER NORIO OHARA - OAB:, 

WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ELY TRAJANO DE 

OLIVEIRA - OAB:11.610-A

 Vistos, etc.

Investigação de Paternidade

Autos n.º 936951

Defiro requerimento de fls. 125/126, determino nova data para realização 

do exame de DNA, Designo o dia __19__/__06__/2.018 às __09_h_30_min 

para a realização da coleta de material para a realização de exame de 

DNA, quando as partes deverão comparecer no laboratório CEDIC 

CEDILAB, situado R. Barão de Melgaço, 2777 - Centro Sul, Cuiabá - MT, 

78020-800.

Cite-se e intime-se pessoalmente o requerido através de Oficial de Justiça, 

no endereço informado às fls. 149.

Ressaltando que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado deverá o disposto no art. 212, §2º do CPC.

Desde já autorizo a intimação por hora certa, desde que presentes seus 

requisitos.

Oficie-se a referida instituição, na pessoa de seu representante legal, 

para que tome ciência quanto ao teor da presente decisão. Saliento que o 

resultado deverá ser encaminhado a este Juízo em envelope lacrado, no 

prazo de 15 (quinze) dias após a coleta do material.

Com o laudo nos autos, dê-se vistas ao Ministério Público, por fim 

conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1274274 Nr: 29139-95.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHLDS, CBLDS, SDCDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINCOLN WALTER DENIER 

HUERGO BAUERMEISTER - OAB:11.754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE LIMA 

FERNANDES NETO - OAB:21.536-O

 Vistos, etc.

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 382793 Nr: 18308-66.2009.811.0041

 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: GG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDG, LMDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI MARIA COPINI LANNER - 

OAB:11262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente o Autor, para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizado, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1103985 Nr: 12134-94.2016.811.0041

 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: MSRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick S. I., de 

Almeida - OAB:OAB/MT 7355 - A, Fabio Moreira Pereira - 

OAB:OAB/MT 9405, ISABELLY FURTUNATO - OAB:21.705-B, Kalynca 

Silva Inez de Almeida - OAB:OAB/MT 15598

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente o Autor, para dar prosseguimento no feito, no 
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prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizado, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1115931 Nr: 16996-11.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRS, CCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente o Autor, para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizado, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1154408 Nr: 33662-87.2016.811.0041

 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: DDS, NODSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente o Autor, para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizado, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 978424 Nr: 13212-60.2015.811.0041

 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: MCRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTSN, LTLN, BDLSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PATRICIO ELIAS - 

OAB:8231

 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 DE UNIÃO ESTÁVEL RETIRADO PELA REQUERENTE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 899870 Nr: 29744-46.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE 

PEIXOTO - PROMOTORA DE JUSTIÇA - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1190560 Nr: 1584-06.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVTSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO VARELA DO CARMO - 

OAB:10592-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo da intimação do 

advogado do autor fls. ______, sem manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1012452 Nr: 28572-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINCOLN WALTER DENIER 

HUERGO BAUERMEISTER - OAB:11.754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1142426 Nr: 28474-16.2016.811.0041

 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: DRM, SPTRM, LJMDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSDM, FCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIESI TEIXEIRA CORREA 

MORAES - OAB:17965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 906653 Nr: 34674-10.2014.811.0041

 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: MNNDP, AADC, AGNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARROS MORENO - OAB:10.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente o Autor, para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizado, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1121061 Nr: 19271-30.2016.811.0041

 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: LCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA NAGILA SANTOS 

PINHEIRO - OAB:21004/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1077398 Nr: 58887-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:9395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA E ESTAGIO SUPERVISIONADO - OAB:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1077398

Intime-se pessoalmente o Autor, para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizado, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 951371 Nr: 587-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDGPDS, SDGDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 951371

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por THAISE DRIELLY GOMES 

PEREIRA DA SILVA, menor representada por sua genitora, Senhora 

SIMONY DRIELLY GOMES DO NASCIMENTO, em face de LUCAS BRUNO 

PEREIRA DA SILVA e ANTONIA MARIA PEREIRA.

Às fls. 34 determinou-se a intimação pessoal da parte Autora para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção 

do feito.

Diante da impossibilidade de intimação pessoal (fls. 37), expediu-se 

intimação via edital com a mesma finalidade da decisão de fls. 34 (fls. 38 e 

40), cujo prazo transcorreu in albis. (fls. 41)

Com vistas dos autos o membro do Ministério Público emitiu parecer 

favorável a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do Novo 

Código de Processo Civil (fls. 42/42 - verso).

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de Ação de Alimentos ajuizada por Thaise Drielly Gomes Pereira 

da Silva, menor representada por sua genitora, Senhora Simony Drielly 

Gomes do Nascimento, em face de Lucas Bruno Pereira da Silva e Antonia 

Maria Pereira.

Em que pese a Autora ter sido devidamente intimada para que promovesse 

os atos e diligências, deixou transcorrer in albis o prazo.

Em decorrência do abandono da causa julgo EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no inciso III do art. 485 do NCPC.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Sem custas e condenação em verba honorária, pois concedo os 

benefícios da justiça gratuita às partes.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive – se, procedendo – se as 

devidas baixas e anotações.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 16 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 887835 Nr: 21798-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDS, DRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 887835

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por JOATAN LEMES DA 

SILVA, menor representado por sua genitora, Senhora DILCE ROSA 

SILVA, em face de VANDERLEI DA SILVA.

Às fls. 57 determinou-se a intimação pessoal da parte Autora para dar 
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prosseguimento no feito no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção 

do feito.

A autora foi intimada pessoalmente (fls. 61), mas deixou transcorrer in 

albis o prazo de manifestação. (fls. 62)

Com vistas dos autos o membro do Ministério Público emitiu parecer 

favorável a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do Novo 

Código de Processo Civil (fls. 63/63 - verso).

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de Ação de Alimentos ajuizada por Joatan Lemes da Silva, menor 

representado por sua genitora, Senhora Dilce Rosa Silva, em face de 

Vanderlei da Silva.

Em que pese o Autor ter sido devidamente intimado para que promovesse 

os atos e diligências, deixou transcorrer in albis o prazo.

Em decorrência do abandono da causa julgo EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no inciso III do art. 485 do NCPC.

Revogo a liminar concedida às fls. 32.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Sem custas e condenação em verba honorária, pois concedo os 

benefícios da justiça gratuita às partes.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive – se, procedendo – se as 

devidas baixas e anotações.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1078891 Nr: 758-14.2016.811.0041

 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: MPDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAB, LADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1078891

A parte Autora requer a desistência da ação. (fls. 25)

O Requerido não interpôs contestação. (fls. 36)

Assim sendo, HOMOLOGO o pedido de desistência (fls. 25) por parte da 

autora da presente Ação (Artigo 485, VIII do CPC), extinguindo a presente 

demanda sem resolução do mérito, para que produzam os seus jurídicos e 

legais efeitos.

Revogo a liminar concedida às fls. 17/18 e, por consequência, determino 

seja expedido ofício ao órgão empregador do Requerido (fls. 23), para que 

cesse ou deixe de proceder com os descontos fixados na decisão que 

recebeu a petição inicial.

 Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Isento da condenação em custas e verba honorária, pois concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita às partes, nos termos do art. 

98 do NCPC.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se, procedendo-se as 

devidas baixas e anotações.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 30052 Nr: 10709-28.1999.811.0041

 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: ADS, AF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIO RODRIGO ATTILIO 

BARBOSA GARCIA - OAB:6462, EDER PEREIRA DE ASSIS - 

OAB:8066/MT, FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA - 

OAB:7648/MT, RUY MEDEIROS - OAB:4498/MT, VALTENIR QUEIROZ 

DOS SANTOS - OAB:8045/MT, WALDIR CECHET JÚNIOR - 

OAB:4.111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime - se o inventariante para se manifestar nos autos com relação a 

pesquisa de valores depositados judicialmente de fl. 350.

Cumpra -se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 827389 Nr: 33271-40.2013.811.0041

 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: EGLS, MADLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 827389

Intime-se pessoalmente o Autor, para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizado, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1055039 Nr: 48772-63.2015.811.0041

 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: CGSDC, ZZCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS, GDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1055039

Trata-se de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS 

ajuizada por CARLOS GABRIEL SANTOS DA CRUZ, menor representado 

por sua genitora, Senhora ZIRLEI ZAINE CONCEIÇÃO CRUZ, em face de 

JONAIR SOUZA DA SILVA.

Às fls. 49 determinou-se a intimação pessoal da parte Autora para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção 

do feito.

A autora foi intimada pessoalmente (fls. 52), mas deixou transcorrer in 

albis o prazo de manifestação. (fls. 53)

Com vistas dos autos o membro do Ministério Público emitiu parecer 

favorável a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do Novo 

Código de Processo Civil (fls. 54/55).

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos ajuizada 

por Carlos Gabriel Santos da Cruz, menor representado por sua genitora, 

Senhora Zirlei Zaine Conceição Cruz, em face de Jonair Souza da Silva.

Em que pese a Autora ter sido devidamente intimada para que promovesse 

os atos e diligências, deixou transcorrer in albis o prazo.

Em decorrência do abandono da causa julgo EXTINTO o feito SEM 
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RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no inciso III do art. 485 do NCPC.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Sem custas e condenação em verba honorária, pois concedo os 

benefícios da justiça gratuita às partes.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive – se, procedendo – se as 

devidas baixas e anotações.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 16 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1207283 Nr: 7536-63.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENDS, NNN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:19362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos nº 1207283

Visando solucionar o litígio da forma mais célere, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 28/05/2018 às 17h45m.

Intime-se o autor, por meio de seu advogado.

Intime-se pessoalmente a Requerida, na Rua Denise, n.º 155, Quadra 07, 

Bairro Tancredo Neves. (fls. 80 – verso, segundo parágrafo)

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 764569 Nr: 17223-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDSV, MARIA APARECIDA DOS SANTOS VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE JOVELINA DIAS DE 

CARVALHO - OAB:9909/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 764569

Verifico que a parte Autora requer a desistência da presente ação (fls. 

107).

O Executado ainda não foi intimado. (fls.23, 79 95)

Assim sendo, HOMOLOGO o pedido de desistência por parte da autora da 

presente Ação (Artigo 485, VIII do CPC), extinguindo a presente demanda 

sem resolução do mérito, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Isento da condenação em custas e verba honorária, pois concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do 

NCPC.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se, procedendo-se as 

devidas baixas e anotações.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 16 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1302411 Nr: 9065-83.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc

Investigação de Paternidade

 Autos n.º 1302411

Tendo em vista que o processo já foi saneado fls. 78/79, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 20/08/2018, às 15 horas, 

ocasião em que serão ouvidas as testemunhas, indicadas e as que vierem 

a serem arroladas, cientificando as partes que para ser intimado, o rol 

deverá ser apresentado com antecedência de 20 (vinte) dias, caso 

contrário entender-se-á que comparecerão independentemente de 

intimação.

Intimem-se as partes, a fim de comparecerem à audiência, com a finalidade 

de prestarem esclarecimentos/depoimentos aos autos.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1086073 Nr: 4304-77.2016.811.0041

 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: FRANCISCO WAGNER LOPES SIMPLICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA ANDRIETTE CANHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE OLIMPIO DE SOUZA 

FILGUEIRAS - OAB:3849/MT, MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA 

FILGUEIRAS - OAB:17.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1086073

 Tendo em vista informação nos autos de que existe uma ação judicial 

pendente de apreciação, com a finalidade de reconhecimento da união 

estável entre o inventariante e a falecida, em tramite na Primeira Vara de 

Família e Sucessões desta Comarca, oficie – se a referida Vara para que 

informe o andamento do processo nº 4305-62.2016.811.0041 (código. 

1086074).

Após, volte os autos conclusos para deliberações.

Cumpra – se.

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 878065 Nr: 15495-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCCR, MDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 878065

Verifico que a parte Autora requer a desistência da presente ação (fls. 45 

e 50), e que o prazo de manifestação do requerido transcorreu in albis. 

(fls. 64)

Assim sendo, HOMOLOGO o pedido de desistência por parte da autora da 

presente Ação (Artigo 485, VIII do CPC), extinguindo a presente demanda 

sem resolução do mérito, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos.

Revogo a liminar concedida às fls. 24/24 – verso.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Isento da condenação em custas e verba honorária, pois concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do 
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NCPC.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se, procedendo-se as 

devidas baixas e anotações.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 16 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1131399 Nr: 23589-56.2016.811.0041

 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: EFCL, MFCL, NIAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFCL, JDCCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LUCIA NOVAK GOMES - 

OAB:10.886 MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 1131399

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS COM PEDIDO DE 

PROVISÓRIOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS ajuizada por ENZO 

FERREIRA COSTA LEITE e MIGUEL FERREIRA COSTA LEITE, menores 

representados por sua genitora, Senhora NATHÁLIA INGRID ABREU 

FERREIRA, em face de FABRICIO FRANCISCO COSTA LEITE e JUSCINEIDE 

DE CARVALHO COSTA LEITE.

Às fls. 67 determinou-se a intimação pessoal da parte Autora para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 10 (dez) dias sob pena de extinção 

do feito.

A autora foi intimada pessoalmente (fls. 71/72), mas deixou transcorrer in 

albis o prazo de manifestação. (fls. 73)

Com vistas dos autos o membro do Ministério Público emitiu parecer 

favorável a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do Novo 

Código de Processo Civil (fls. 78/78 - verso).

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de Ação de Alimentos Avoengos com Pedido de Provisórios e 

Regulamentação de Visitas ajuizada por Enzo Ferreira Costa Leite e Miguel 

Ferreira Costa Leite, menores representados por sua genitora, Senhora 

Nathália Ingrid Abreu Ferreira, em face de Fabricio Francisco Costa Leite e 

Juscineide de Carvalho Costa Leite.

Em que pese a Autora ter sido devidamente intimada para que promovesse 

os atos e diligências, deixou transcorrer in albis o prazo.

Em decorrência do abandono da causa julgo EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no inciso III do art. 485 do NCPC.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Sem custas e condenação em verba honorária, pois concedo os 

benefícios da justiça gratuita às partes.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive – se, procedendo – se as 

devidas baixas e anotações.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 16 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036899-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO TRIBST MADUREIRA SILVEIRA OAB - MG76814 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. C. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que, intimado da certidão de ID 

13052212, a parte autora deixou transcorrer o prazo sem se manifestar. 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor das certidões de ID 12675343 e ID 12961646, impulsiono os 

autos para intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se 

manifestar, sob pena de extinção. Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028955-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

13226999, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, no 

prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1171343 Nr: 40709-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDSB, DADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - 

OAB:13.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - 

OAB:16527

 VISTOS, ETC.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, relativo à obrigação de prestar 

alimentos, pelo procedimento do art. 528 do CPC.

Ressai à fl.17 a determinação de intimação do devedor para efetuar o 

pagamento do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil.

 Intimado, fl.48, o executado permaneceu inerte, motivo pelo qual foi 

decretada a sua prisão civil, fls. 53/54, todavia o devedor não foi 

encontrado para cumprimento do mandado.

Às fls. 63/64, a exequente apresentou o endereço do executado, bem 

assim informou o local de trabalho do executado e, ainda, que o mesmo 

exerce o cargo de gerente da empresa MD terceirização.

Depreende-se às fls.84/86 que partes transigiram, encartando aos autos 

Termo de Acordo relativo ao débito exequendo, consignando o valor 

atualizado da dívida de R$7.389,48, assim como que a representante da 

menor anuiu com o pagamento da dívida no importe de R$4.000,00, dando 

por quitado o débito executado, como também que a guarda da criança 

continuará com a genitora, regulamentando o direito de visitas, na forma 

livre, postulando, ao final, pela homologação do acordo.

Assim, ante o teor do avençado pelas partes, entendo por bem colher o 

parecer do presentante do Ministério Público e, por ora, suspendo o 

decreto de prisão do executado, até ulterior deliberação.

Por derradeiro, expeça-se ofício à empresa MD Terceirização, para que 

promova o desconto em folha de pagamento do alimentante, do importe 

relativo aos alimentos fixados por este juízo na sentença de fl. 12.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1295502 Nr: 6866-88.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAM, LDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON DONIZETE AMANTE - 

OAB:16.639-B/MS

 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. 22, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011151-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA BUENO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE BRITO CANDIDO OAB - MT2802-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DA SILVA BUENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011151-10.2018.8.11.0041 

Parte Autora: JOAO BATISTA DA SILVA BUENO NETO Parte Ré: CELSO 

DA SILVA BUENO VISTOS, ETC. 1. Trata-se de Ação de Interdição, com 

Pedido de Curatela Provisória, em Antecipação de Tutela, que visa regular 

os termos da Curatela, na qual o autor pretende a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, alegando que é pessoa de parcos recursos 

financeiros. No entanto, verifica-se que o autor é fiscal de tributos, e 

auferiu a seguinte remuneração líquida nos últimos meses: - 

Fevereiro/2018: R$19.465,28 - Março/2018: R$39.745,04 - Abril/2018: 

R$19.872,52 Além disso, o autor não juntou aos autos nenhum documento 

que comprove a alegada miserabilidade, de forma que presume-se que ele 

possui condições financeiras para pagar as custas processuais. No 

entendimento dos Tribunais Pátrios, cabe ao juiz decidir, no caso concreto, 

o deferimento ou não do benefício da Justiça Gratuita. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NA 

ORIGEM. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE 

VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO. 1. A 

declaração de insuficiência de recursos firmada pelo requerente do 

benefício da justiça gratuita tem presunção relativa, cabendo ao Juiz aferir 

o real valor do conceito de pobreza, deferindo ou não o benefício diante 

da situação apresentada nos autos. 2. In casu, sequer haveria a 

necessidade de se exigir mais provas acerca da declaração de 

hipossuficiência firmada pela autor/agravante, vez que este não junta aos 

autos elementos para demonstrar a sua precariedade financeira, e, ao se 

obrigar com a aquisição de um veículo automotor, demonstra situação 

patrimonial de maior conforto frente à maioria da população de nosso país. 

3. Agravo conhecido e improvido, indeferimento da justiça gratuita mantido. 

Caso não se comprove que a parte esteja em situação de 

hipossuficiência, pressuposto de concessão dos benefícios da gratuidade 

de justiça, mister o indeferimento do pedido. Veja-se: Ementa: APELAÇÃO 

CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA 

GRATUITA. Demonstrado que a requerente possui condições de arcar 

com as custas judiciais, é indefere-se o benefício da gratuidade. DERAM 

PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70054113915, 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Agathe Elsa 

Schmidt da Silva, Julgado em 23/10/2013) Ementa: AGRAVO EM AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE 

ELEMENTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO. Indefere-se o benefício da 

justiça gratuita, quando haja fundada razão para tanto. Decisão do Relator 

confirmada pela Câmara. (Agravo Nº 70060345899, Vigésima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado 

em 30/07/2014) No caso dos autos, a remuneração do autor não é 

condizente com uma pessoa que possui insuficiência de recursos para 

pagar as custas e demais despesas processuais. Todavia, antes de 

decidir acerca da concessão ou não do benefício de gratuidade de justiça, 

conforme dispõe o art. 10, do CPC, deve ser oportunizado à parte se 

manifestar sobre o tema. Desta forma, intime-se o autor, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos pressupostos 

necessários ao deferimento da gratuidade de justiça, sob pena de 

indeferimento do pedido, e recolhimento das custas devidas, nos termos 

do art. 99, §2º c/c 218, §3º, do CPC. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me à conclusão. 3. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012793-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO PEDROSO DE BARROS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONI DE ARRUDA PINTO OAB - MT3600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA PREVIVAG - Sr. JUAREZ TOLEDO PIZZA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012793-18.2018.8.11.0041. IMPETRANTE: DOMINGOS SAVIO PEDROSO 

DE BARROS IMPETRADO: DIRETOR DA PREVIVAG - SR. JUAREZ TOLEDO 

PIZZA Vistos etc. Considerando que no domicilio da impetrada, existe Vara 

Especializada da Fazenda Pública, DECLINO a competência para 

conhecimento e julgamento da presente lide em favor do juízo da Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 

15 de maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012306-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINO JOAQUIM RIBEIRO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1012306-48.2018.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

OSVALDINO JOAQUIM RIBEIRO FILHO Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, 

nos autos dos Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 

1.163.020/RS, determinou a suspensão de todos os processos que 

abordem a matéria repetitiva encetada no presente feito (Tema 986), 

determino o sobrestamento deste processo até o julgamento da matéria 

posta à liça, ficando a cargo das partes informar acerca do referido 

julgamento. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 

de maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012589-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA NOGUEIRA DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012589-71.2018.8.11.0041. AUTOR: ANA LUCIA NOGUEIRA DA ROCHA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 
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ENERGIA S.A Vistos, etc. Tendo em vista que o Superior Tribunal de 

Justiça, nos autos dos Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 

1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, determinou a suspensão de todos os 

processos que abordem a matéria repetitiva encetada no presente feito 

(Tema 986), determino o sobrestamento deste processo até o julgamento 

da matéria posta à liça, ficando a cargo das partes informar acerca do 

referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 10 de maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012621-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDAÇÃO UNIRG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILSON DA SILVA MARINHO OAB - TO3298 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO VIEIRA FARIAS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Jardim Primavera, Cuiabá-MT, 

comprovando nos autos para fins de cumprimento da precatória Obs.: 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012035-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERUSCA LEILA HORST DE PAULA (IMPETRANTE)

CLOVIS FELIX DE PAULA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT0010453A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Agente Fiscal de Tributos Estaduais (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Vistos, etc. Inobstante os motivos que calcam a pretensão da Impetrante, 

entendo pela imprescindível prévia manifestação do Impetrado para segura 

apreciação da liminar. Assim, notifique-se a autoridade indigitada coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações e, querendo, juntar 

documentos. Vindo as informações, juntem-se e venham-me os autos 

conclusos para a apreciação do pedido de liminar. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010752-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: "Posto 

isso, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR, via de consequência, 

determino que a autoridade coatora reative a inscrição estadual da 

impetrante, sob pena de responder pelo crime de desobediência . 

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência, em regime de plantão. Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003954-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LUIZ FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1003954-72.2016.8.11.0041. AUTOR: ALEXANDRE LUIZ FERREIRA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme se depreende dos 

autos a parte autora pugna pela desistência da ação e consequente 

extinção do presente feito (ID. 810767). Desnecessária a manifestação da 

parte requerida, visto que não fora intimada. Ante ao exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela parte requerente no ID. 810767, fazendo-o por sentença, 

nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Sem custas. P. I. C. 

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011148-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011148-55.2018.8.11.0041. AUTOR: MARCELO ALVES DE OLIVEIRA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Tendo em vista que o 

Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, ordenara a suspensão 

de todos os processos que abordem a matéria repetitiva encetada no 

presente feito (Tema 986), determino o sobrestamento deste processo até 

o julgamento da matéria posta à liça, ficando a cargo das partes informar 

acerca do referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012683-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PRIETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PRIETO OAB - MT7360/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELYODORA CAROLYNE ALMEIDA ROTINI (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012683-19.2018.8.11.0041. AUTOR: ANDRE LUIZ PRIETO RÉU: 

HELYODORA CAROLYNE ALMEIDA ROTINI, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte autora pugna pela 

extinção e o arquivamento do presente feito (ID. 13160927). Destarte, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pelo autor no ID. 13160927, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas processuais pelo 

desistente. Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, 

após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 15 de 

maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011900-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DA SILVEIRA CAMPOS (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: " 

Assim, entendendo que não foram satisfeitos os requisitos autorizadores 

da antecipação, nos termos do art. 7º, III da Lei n.º 12.016/09 e com 

fundamento no elencado no art. 7º, §2º, da mesma Lei, indefiro a liminar 

pleiteada nesta ação mandamental. Notifique-se a autoridade coatora 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT,16 de maio de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012038-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DA SILVA CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, em 

exame superficial da situação concreta, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência vindicado na inicial. No mais, cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, consignando às advertências legais. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de maio 

de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUÍZ DE DIREITO". 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012446-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANÇA CABRAL (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: "Posto 

isso, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR, via de consequência, 

determino que a autoridade coatora proceda, no prazo de 05 dias, a 

análise do processo de credenciamento de despachante do impetrante, 

independentemente da apresentação de certidão negativa de 

antecedentes criminais, ressalvada a verificação da hipótese de 

condenação criminal transitada em julgado em desfavor do autor. 

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO."

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047317 Nr: 45049-36.2015.811.0041

 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: ANILDO DUARTE DA COSTA, LEANDRO TENORIO DE 

OLIVEIRA, LUIZ GUSTAVO MIRANDA DE PAULA, MARIA INES DA SILVA, 

LUIZ CLAUDIO MUNIZ, MARIA SUZANA PANSANI MINTO FRANCISCHETI, 

RENATO SANTOS ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 907801 Nr: 35439-78.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANA MARY MAGALHÃES FORTALEZA, MARGARIDA 

APARECIDA DE GÓIS, MARIA DA CONCEIÇÃO PALHA RIBEIRO, MIRACY 

ASSIS FIGUEIREDO ARAÚJO, TOMÁZIA ERNESTA DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:OAB/MT 4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 235 de 558



 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784759 Nr: 38578-09.2012.811.0041

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISOLUX PUBLICIDADE LTDA, ROBSON 

UBALDO DE ASSUMPÇÃO, ROBERTO WILLIAM ASSUMPÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ALEXANDRE 

APOLONIO CALLEJAS - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOISA HELENA SAENZ 

SURITA - OAB:14658/MT, WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - OAB:/MT 

7.302-a, WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - OAB:7302-A

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Intimando: TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO da Ação de 

Notificação proposta neste Juízo, acima identificada, conforme 

despacho/decisão abaixo transcrita e petição inicial em resumo abaixo, 

cientificando-lhes que, deferida e realizada a notificação ou interpelação, 

os autos serão entregues ao requerente.

Resumo da Inicial: Trata -se de ação de Reitegração de posse com pedido 

de liminar aforada pelo Estado de Mato Grosso,pessoa juridica de direito 

público,em desfavor de VISOLUX PUBLICIDADE LTDA E OUTROS, 

Alegando em sintese, que é proprietario de uma área de terras localizada 

no Municipio de Cuiabá, na, Avenida Fernando Correa da Costa, nº 8255, 

bairro: Parque Ohara.

Despacho/Decisão: Autos n. 38578-09.2012.8.11.0041.I – Dê-se vista a 

parte autora para, em 30 dias, comprovar a quitação dos débitos fiscais 

do imóvel, bem como efetive a publicação dos editais (artigo 34 do 

Decreto-lei n. 3.365/41).II – Int.III – Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cuiabá/MT, 02 de fevereiro de 2017.Gerardo Humberto Alves da 

Silva JuniorJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ERLI GONÇALVES, 

digitei.

Cuiabá, 15 de maio de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1048068 Nr: 45478-03.2015.811.0041

 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: ALESSANDRA DE SOUSA BOAVENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO MORAES GODINHO 

JUNIOR - OAB:13565 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1061048 Nr: 51451-36.2015.811.0041

 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: ANTONIO MARCOS OLIVEIRA ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:OAB/MT 7.174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - 

OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 830768 Nr: 36461-11.2013.811.0041

 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: SINTEP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Autos n.º 830768 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 66, intime-se, pessoalmente, a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, 

sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 74538 Nr: 11340-35.2000.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPA ASSIS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAYLUSSAC DANTAS ARAÚJO - 

OAB:6234, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Autos n.º 74538 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Intime-se a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

sobre o pagamento do ofício requisitório expedido na espécie. 

Consigne-se que o silêncio será interpretado como anuência tácita.

Transcorrido o prazo assinalado, sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 287654 Nr: 8801-52.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 CÉSAR DE SÁ, C. M. S., PAULO CÉSAR DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNIL MARQUES DE SOUZA, ESTADO DE 

MATO GROSSO - POLÍCIA MILITAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9.578 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Autos n.º 287654 - Procedimento ordinário

Vistos etc.

Defiro o requerimento de fl. 116 e, para tanto, determino a citação do 

requerido Munil Marques de Souza por edital, com prazo de 30 (trinta) 
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dias, observando-se o disposto no artigo 257, do CPC.

Transcorrido in albis o prazo do edital, desde já, termos do art. 72, inciso II, 

do CPC, nomeio como curador especial do requerido a Defensoria Pública, 

que deverá ser intimada desta nomeação, bem como, para manifestar-se 

em tal condição, no prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 177122 Nr: 5641-68.1997.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa de Almeida Verissimo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO JOVENTINO COELHO - 

OAB:91093/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 177122 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Tendo em vista a informação de fl. 281, oficie-se a Secretaria de Estado 

de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH, conforme determinado às fls. 

256/257.

No mais, prossiga-se no cumprimento do comando judicial referenciado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 392672 Nr: 28086-60.2009.811.0041

 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: MARIA EUNICE GONÇALVES APARECIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL XAVIER DE 

MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEL ISOLA RAMOS 

FRANTZ - OAB:10.625MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SCHOTTEN 

WITTMANN - OAB:10.192

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerente foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando para a parte 

requerida para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 30719 Nr: 4116-85.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, OMAR 

RODRIGUES DE ALMEIDA, JOSÉ LUIZ DE CARVALHO, ANTONIO PAULO 

DA COSTA CARVALHO, REALINO DA ROCHA BASTOS, SONJA FARIA 

BORGES DE SÁ, ALBERTO PAMPADO NETO, MARCOS MARTINS DE 

SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS VELLOSO V. 

MARCONDES - OAB:3599 B, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, NADIR BLEMER DE CARVALHO - OAB:11.595 MT, 

PATRICIA ELIAS COZZOLINO - OAB:1575-E/MT, PAULO EURICO 

MARQUES LUZ - OAB:6.070, PEDRO MARCELO DE SIMONE - 

OAB:3937/MT, VIVIANE CRISTINE CALDAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, MARILCI M. 

F. DE SOUZA COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Autos n.º 30719 – Cumprimento de sentença

 Vistos, etc.

Sobre a impugnação aos cálculos apresentada às fls. 1.231/1.235v, 

manifestem-se os exequentes, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 433981 Nr: 13212-36.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOMAIR PEDRO DA SILVA

 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 DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROC

 Ante ao exposto, o pagamento das custas e honorários deve ficar 

suspenso enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, pelo prazo 

máximo de cinco anos, findo o qual se consumará a 

prescrição.Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 

de maio de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 720609 Nr: 16042-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEA NOIZE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.º 720609 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do montante 

devido, observando os parâmetros delineados na sentença e no v. 

acórdão de fls. 96/102 e 120/123.

Aportando ao feito o cálculo correspondente, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 760328 Nr: 12683-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MAURÍCIO MARINHO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI FACHIN - OAB:3799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SODRÉ ANDRADE 

- OAB:15.173-B/MT

 Ante o exposto, RECONHEÇO A NULIDADE PROCESSUAL, para 

DECLARAR NULOS todos os atos processuais praticados após a juntada 

aos autos dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, pela ausência 

de regular intimação do procurador da parte embargada.Por conseguinte, 

determino a reabertura do prazo à parte embargada para manifestar em 

relação aos cálculos de fl. 77.Intimem-se.Expeça-se o 
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necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 78391 Nr: 8001-97.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 78391 – Execução

Vistos etc.

Intime-se a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

sobre o pagamento do ofício requisitório expedido na espécie. 

Consigne-se que o silêncio será interpretado como anuência tácita.

Transcorrido o prazo assinalado, sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 95102 Nr: 11602-14.2002.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:PROCURADOR, MARILCI M. F. DE SOUZA COSTA E SILVA - 

PROC. ESTAD - OAB:4646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 Autos n.º 95102 – Embargos à execução

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão retro, arquive-se, mediante as cautelas de 

estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 60587 Nr: 2900-79.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Veloso V. 

Marcondes - OAB:3599-B, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT, MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - 

OAB:5930/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - PROC. MUNICIPAL - OAB:3150 A/MT

 Autos n.º 60587 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Sobre o petitório retro, manifeste-se a parte executada, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 933268 Nr: 51061-03.2014.811.0041

 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: ANTONIO KRAEX DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRATAN FARIA COUTINHO - 

OAB:6760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Autos n.º 933268 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 71, intime-se, pessoalmente, a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, 

sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1011619 Nr: 28257-07.2015.811.0041

 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: GEISE M. DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE SILVA MORANDI - 

OAB:15.961-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATALIA MARIA PEREIRA - 

OAB:

 Autos n.º 1011619 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 65, intime-se, pessoalmente, a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, 

sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 814018 Nr: 20490-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO BENEDITO MOREIRA, AZONIL ESPIRITO 

SANTO DE FIGUEIREDO, BENEDITO DE ARRUDA PINTO FILHO, JOSE DE 

SOUZA MORAIS, JOÃO PEREIRA VALENTIN, JUCELINO RODRIGUES 

AMORIM, SILVIO FURTADO DE MENDONÇA FILHO, ODENIL DIAS DA 

SILVA, SEBASTIAO NETO DE SOUZA BRITO, RINALDO PINTO 

MAGALHÃES, RIVERSON RONDON BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:7.898-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Autos n.º 814018 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Sobre o petitório retro e documentos que o acompanham, manifeste-se a 

parte executada, no prazo de 10 (dez) dias.
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Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1066625 Nr: 53955-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANE BERNADETH SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIACHI NETO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1066625 – Embargos à execução

Vistos etc.

Se tempestivos, o que deverá ser certificado, recebo os presentes 

embargos à execução.

Após, intime-se a parte embargada para, querendo, apresente 

impugnação, no prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 942694 Nr: 56190-86.2014.811.0041

 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: ADEMAR GOMES LAURINDO, ALESSANDRO 

BOAVENTURA DE OLIVEIRA, BENVINDO JOSÉ DE SOUZA, ANDRÉ DA 

SILVA LIRA, BRUNO MONTENEGRO SANTANA, CARMELINO CRISTIANO 

DE ALMEIDA, DELVANY INACIO DE CARVALHO ROLDÃO, ELIS REGINA 

DE AMORIM CLAUDIO, DINAMON ANTONIO DE MIRANDA, EDIVANO 

TRINDADE DE SOUZA, EDSON BENEDITO DA SILVA, EVALDO PEREIRA 

MACHADO, EVANILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, EVANILDO DE 

ARRUDA RODRIGUES, FERNANDA DE ARRUDA PINHEIRO, EVANDRO 

CORREA SILVA, GILMAR FERREIRA DA SILVA, JOSE ANTONIO PEREIRA 

DE OLIVEIRA, JACKELINE DIVINA DA SILVA RODRIGUES, ELAINE 

FERREIRA FERNANDES ALVES, FABIANA RODRIGUES DE SOUZA, FABIO 

ANTONIO GIMENEZ MONGELO, GILBERTO GOMES ANTONANGELO 

JUNIOR, GLADEMIR JACO DA ROCHA, GLAUCIA CARINA DE SOUZA, 

JAIME JÕAO SCHOSSLER, JOÃO PAULO DA SILVA, JOSE MAGNO 

MAXIMINO, JOSE PEDRO DA ROCHA SIQUEIRA, JOSIMAR LIMA DOS 

SANTOS, LUZIA PEREIRA DE OLIVEIRA, HUGO RODRIGUES DE SOUZA, 

VALDEIR ZELIZ DOS SANTOS, WILMAR FERREIRA DA SILVA, LAURA 

REJANE DE SOUSA, LUCY REGIA RODRIGUES DE SOUSA, MAICON DA 

SILVA COSTA OLIVEIRA, ROSA RODRIGUES SOARES, ROSIMEIRE ALVES 

GUIA MAGALHÃES, JOSIMAR GONÇALVES DA SILVA, JULIANA DE 

MATOS, KLENNER AUBROSIO VITORINO, LUCIVALDO VIEIRA DE SOUSA, 

MARCIA JUCELIA CRACO, MARCIO EDER VACARA DE AQUINO, MARCOS 

ROMERO, MARCUS ANTONIO SANTANA MORAES, MARLENE ANUNCIATO 

DO NASCIMENTO, NEIDE NAYARA NASCIMENTO DAS NEVES SOARES 

DA SILVA, NEUZA ELEUTERIO FERREIRA, NEY BARBOZA DA SILVA, 

PAMERA CRISTINA FERREIRA GONÇALVES, REINILDA LOPES LIMA, 

RICARDO ROBERTO FERREIRA, RODRIGO BORGES DE OLIVEIRA, 

ROSELY BENICIO DE SOUZA, TERESINHA ARAÚJO DA CUNHA, 

VALDINEIA DE FIGUEIREDO ANTUNES, WALDENI SANTANA DA COSTA, 

ELIANDRO WODZIK DOS REIS, GERCIONE COSTA DA SILVA, MOACIR 

MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:PROCUR. DO ESTA

 Autos n.º 942694 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Considerando o transcurso do prazo da suspensão postulada à fl. 116, 

intimem-se os autos para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprirem o quanto 

determinado à fl. 110.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 807100 Nr: 13572-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO ASSIS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 12487B

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

embargada/exequente para manifestar acerca dos cálculos de fls. , no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1066625 Nr: 53955-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANE BERNADETH SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIACHI NETO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO DE SOUSA 

REBOUÇAS - OAB:15.088

 Vistos etc.

Se tempestivos, o que deverá ser certificado, recebo os presentes 

embargos à execução.

Após, intime-se a parte embargada para, querendo, apresente 

impugnação, no prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 466654 Nr: 33770-29.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E 

ORGÃOS PUB. E PRIV. DE PROCESSAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, DIRETOR PRESIDENTE DA CEPROMAT - CENTRO DE 

PROCESSAMENTO DE DADOS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA DOS SANTOS DUARTE 

- OAB:OAB/MT 20.627/O, THALES VALLE BARBOSA ANJOS - 

OAB:14.958, VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - OAB:3618 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN LONGO TORRES - 

OAB:13922/MT, ELIDA MOTTINHA SILVA - OAB:13138, JESSICA 

CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - OAB:15.330/MT, JOAQUIM 

FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, JULIANA GOMES TAKAIAMA - OAB:14.119/MT, MARIA 

CECÍLIA FEDERICI DE ALMEIDA BARROS - OAB:15.710, MARINA LIMA 

RASSI - OAB:16097, MAYRA ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ - 

OAB:13.749 / MT, RAFFAELA SANTOS MARTINS - OAB:14.516, 

SCHEILLA C.L. MORAES - OAB:10222, TÂNIA BENEDITA - OAB:12.179

 Procedo a intimação dos patronos do autos da sentença: (...) Assim, 

incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das 

cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. 3. 

Hipótese em que o contrato mantido pela estipulante junto à demandada, 

do qual a parte autora era beneficiária, foi rescindido, sobrevindo nova 

contratação para toda a massa de ativos, demitidos e aposentados, com 
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cobertura ampliada nos moldes da Lei n. 9.656/98 e, por conseguinte, com 

valor de mensalidade correspondente. 4. Impossibilidade de manutenção 

da parte autora em contrato extinto. Ao celebrar um contrato coletivo, as 

operadoras de plano de saúde calculam o risco e a mensalidade com base 

no grupo informado pela estipulante. Logo, não há como manter 

individualmente contrato coletivo já rescindido, cujas condições e 

circunstâncias para contratação são distintas, não podendo continuar a 

vigência daquele pela vontade exclusiva de alguns dos beneficiários do 

plano. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO PROVIDO.” (Apelação Cível 

Nº 70073186777, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 28/06/2017) (destaquei) Diante do 

exposto, RECONHEÇO a ilegitimidade passiva da MTI e, com fulcro no art. 

354 e art. 485, VI, do CPC, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

o presente feito em relação a tal parte, determinando a sua exclusão do 

polo passivo com a respectiva anotação no sistema Apolo. Sucumbente 

no ponto e concorrendo dois requeridos no polo passivo, condeno a parte 

autora a pagar, proporcionalmente (art. 87 CPC), 50% das despesas do 

processo até o momento, e honorários advocatícios sucumbenciais à MTI, 

os quais fixo em 5% do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, 

§3° e §4°, III, c/c art. 87 do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado esta decisão, certifique-se. Após, tendo 

em vista que não mais persiste matéria atinente à competência deste 

Juízo, determino a redistribuição do feito, juntamente com o apenso, a uma 

das Varas Cíveis Gerais desta Comarca. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001604-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA MAMORE FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001604-14.2016.8.11.0041. AUTOR: IRACEMA MAMORE FERREIRA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. IRACEMA MAMORE FERREIRA 

ajuizou a presente ação declaratória com cobrança, em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, ambos qualificados, sob alegação de que é servidora 

do requerido e sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, este não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Sustenta a Requerente, que o Supremo Tribunal Federal por meio 

de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que os servidores 

públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 

11,98%. Desse modo, busca por meio do presente caderno processual, a 

condenação do Requerido para incorporar à remuneração o percentual de 

11,98%, decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do 

cruzeiro real para URV, bem como, a condenação ao pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre 

quaisquer verbas percebidas, férias, gratificações e demais vantagens. 

Instruiu a inicial com os documentos. Devidamente citado o requerido, 

apresentou contestação, alegando preliminarmente a prescrição 

quinquenal e a reestruturação da carreira dos profissionais do Sistema 

Único de Saúde; no mérito, afirmou que os servidores do Poder Executivo, 

não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título 

de URV, já que os seus proventos eram estipulados e pagos com base no 

último dia do mês em referência, pugnou ao final, pela improcedência da 

demanda (ID. 1096356). Réplica à contestação acostada no ID. 1511751. É 

a síntese do necessário. Fundamento e decido Cuida-se de ação 

declaratória com cobrança na qual busca a parte autora o pagamento das 

diferenças salariais decorrentes da conversão da remuneração no 

período de instituição da URV, por força da Lei nº. 8.880/1994. Registro 

que o desate da liça não demanda atividade probatória em audiência, visto 

que o seu mérito envolve questões unicamente de direito, que podem ser 

resolvidas, mediante o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 

355, inciso I, do CPC[1]. Assim, anteriormente a analise do mérito da 

demanda, passo a apreciação da preliminar, aventada na contestação. 

Quanto à alegada fulminação da pretensão pela prescrição quinquenal, 

acentuou que a legislação que regulamenta a reestruturação/reformulação 

de determinada carreira do funcionalismo público, não deve ser o termo 

inicial para a contagem do prazo prescricional, à medida que não é 

possível afirmar que tal reformulação observou plenamente a defasagem 

na remuneração do servidor, em razão de possível erro na aplicação da 

metodologia de conversão de Cruzeiros para Real. Com efeito, “o 

entendimento do STJ é firme no sentido de que, em pleitos de diferenças 

salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se 

opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por 

configurar-se relação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula 

85/STJ”. (STJ, AgRg no REsp 1529479/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015). Nesse sentido é 

o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado da Federação: 

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) 

— PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A 

CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL 

EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL 

— REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO 

— LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a 

prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da 

distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, 

apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por 

arbitramento. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. 

(Apelação / Remessa Necessária 110915/2017, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA 

IMPROCEDENTE – URV - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 85 DO STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE 

DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO 

DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO 

CPC – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO 

STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se 

manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de 

errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a 

Súmula 85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, 

e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”. 4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 144613/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

19/04/2018)” (negritei) Deste modo, tendo em vista que a presente 

demanda foi ajuizada em 02/02/2016, ocorrerá tão somente a prescrição 

das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura 

deste feito. Assim, inexistindo outras questões preambulares, além da 

adredemente apreciada, passo a análise do mérito da contenda. A 

implementação do Plano Real, com a conversão dos valores de 

vencimentos e proventos expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

provocou perda significativa no valor real da remuneração dos servidores 

públicos. Deveras, a Legislação Federal que instituiu a Unidade Real de 

Valor (Lei nº 8.880/94), não se destinou a assegurar incremento salarial 

dos servidores públicos, porém, definiu o critério para a conversão da 

moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, vejamos: “Art. 22. Os valores 

das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções 

de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994: I - dividindo-se o valor 

nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à 

conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 
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dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida 

provisória e; II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do 

inciso anterior. § 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá 

resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos 

efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 

1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso 

XV, e 95, inciso III, da Constituição”. (negritei) Da leitura do 

supramencionado artigo permite concluir que a data de conversão 

determinada na Lei Federal era 1º de março de 1994, levando-se em conta 

os meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994. 

Desse modo, provavelmente os servidores que não recebiam seus 

vencimentos no último dia do mês, sofreram decréscimo relativo aos dias 

que não foram incluídos na correção, salvo se já tinha sido corrigida a 

defasagem remuneratória. Vale destacar, nesse contexto, que o recálculo 

dos vencimentos com base na conversão correta em URV não diz 

respeito a aumento salarial e sim da plena execução de medida prevista no 

ordenamento jurídico, mormente a legislação encimada. Para mais, tal 

recálculo deveria ser verificado por todas as pessoas jurídicas de direito 

público, em outras palavras é extensivo aos servidores públicos de todas 

as esferas (Municipal, Estadual ou Federal), independentemente do poder 

ao qual estão vinculados (Executivo, Legislativo ou Judiciário). Torna-se 

de vital importância reconhecer, que reajustes determinados por lei 

superveniente à Lei nº 8.880/94, não têm o condão de corrigir equívocos 

procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por 

se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não 

podem ser compensadas. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. URV. MEMBROS DA CÂMARA DE 

VEREADORES DO MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA. 1. Inicialmente, rejeita-se a 

preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação 

específica da sentença. A leitura do recurso de apelação evidencia que o 

mesmo atende ao princípio da dialeticidade, tendo apresentado 

argumentos claros e diretos, com o objetivo de infirmar os fundamentos da 

decisão atacada. 2. A preliminar de prescrição do fundo do direito também 

merece rejeição, tendo em vista que a obrigação consistente no 

pagamento de vencimentos a servidores públicos (podendo assim ser 

considerada a cobrança resultante de eventual equívoco na conversão da 

URV) é questão de trato sucessivo, que importa na renovação do prazo 

prescricional mês a mês, não sendo, portanto, hipótese de prescrição do 

fundo do direito, mas tão somente das prestações vencidas em data 

anterior ao qüinqüênio que antecedeu o ajuizamento da ação. 3. No mérito, 

corretos os Apelantes ao se manifestarem acerca da desnecessidade da 

prova da data de pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994, eis que quanto aos servidores e membros do Poder 

Legislativo já restou reconhecido o direito à reposição no patamar de 

11,98%. APELO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-BA - APL: 

00000061220078050207 BA 0000006-12.2007.8.05.0207, Relator: Maria 

da Purificação da Silva, Data de Julgamento: 28/05/2012, Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: 17/11/2012)”. (negritei) Sendo assim, os 

servidores do Executivo, no qual se engloba a requerente, tem direito à 

incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de possível 

equivoco na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor. 

Noutro norte, em relação à perfectibilização do direito a incorporação, o 

entendimento preponderante, inclusive do Tribunal de Justiça do Estadual 

de Mato Grosso é no sentido de que eventual montante deve ser apurado 

na fase de liquidação de sentença por arbitramento. A propósito, o 

Superior Tribunal Federal, firmou entendimento, na sistemática da 

repercussão geral, RE-RG 561.836, rel. min. Luiz Fux, DJe 10.12.2014, de 

que o direito ao percentual de 11,98%, deve perpassar por processo de 

liquidação, in litteris: “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: 

Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do 

processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da 

União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da 

República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que 

regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei) A luz dessas 

premissas, reafirmo que é na fase de liquidação de sentença que deverá 

ser apurada a concreta existência da perda salarial a parte requerente e 

qual o índice devido, tendo como limitação o percentual de 11,98%. Aliás, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, 

Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a 

incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de 

liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o 

cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo 

pagamento[2]. Nesse contexto, é farta jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (grifei) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE – URV - 

PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ 

– APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 241 de 558



STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”.4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 128092/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

20/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (ressaltei) Observo, por relevante, que os 

valores que, por ventura, serão recebidos, a título de diferença no cálculo 

da URV, possuem natureza salarial e não indenizatória. Portanto, sobre 

estes deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição 

previdenciária. Confiram-se, nesse contexto, os seguintes arestos: 

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO 

DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO DE 

SERVIDORES. CONVERSÃO DA URV PARA O REAL. PARCELA 

RESULTANTE DAS DIFERENÇAS APURADAS. NATUREZA SALARIAL. 

MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. 

POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 1. A 

jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as verbas 

resultantes da diferença apurada na conversão da remuneração dos 

servidores da URV para o Real têm natureza salarial e, como tal, estão 

sujeitas à incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária. 

Precedentes: RMS 27.468/RS, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 

05/11/2008; RMS 19.089/DF, 1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 

20/02/2006; AgRg no RMS 27.335/RS, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, 

DJe de 1º/12/2008; AgRg no RMS 27.361/RS, 1ª Turma, Min. Francisco 

Falcão, DJe de 10/12/2008; RMS 19.196/MS, 1ª Turma, Min. José Delgado, 

DJ de 30/05/2005; RMS 19.088/DF, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJ de 

20/04/2007. 2. A multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC só 

deve ser aplicada quando se evidencia que os embargos foram opostos 

com a intenção de retardar a solução do litígio, o que não é o caso dos 

autos. 3. "Conquanto esta Corte admita que para concessão da gratuidade 

da justiça basta mera declaração do interessado acerca da 

hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de 

presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador 

que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado" (AgRg no Ag 925756/RJ, 

4ª Turma, Min. Fernando Gonçalves, DJe de 03/03/2008). 4. Recurso 

ordinário a que se dá parcial provimento. (RMS 27.338/RS, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, julgado em 03/03/2009).” (negritei) “TRIBUTÁRIO 

IMPOSTO DE RENDA DIFERENÇAS ORIUNDAS DA CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM URV VERBA PAGA 

EM ATRASO NATUREZA REMUNERATÓRIA RESOLUÇÃO 245/STF 

INAPLICABILIDADE . 1. As diferenças resultantes da conversão do 

vencimento de servidor público estadual em URV, por ocasião da 

instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória. 2. A 

Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se 

aplica ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos 

magistrados pela Lei n. 9.655/98. Ademais, não se trata de decisão 

proferida em ação com efeito erga omnes, de modo que não pode ser 

considerada como fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito 

suficiente para influir no julgamento da presente ação. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no Ag. 1.285.786/MA, Rel. Min. Eliana 

Calmon, julgado em 20/5/2010)”. (destaquei) Posto isso, e pelo mais que 

nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; [2] STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. 

ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015 [3] 

Recurso Extraordinário 870947/SE

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001705-51.2016.8.11.0041. AUTOR: GENI TEREZINHA RISSI RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. GENI TERESINHA RISSI ajuizou a 

presente ação declaratória com cobrança, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos qualificados, sob alegação de que é servidora do 

requerido e sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, este não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Sustenta a Requerente, que o Supremo Tribunal Federal por meio 

de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que os servidores 

públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 

11,98%. Desse modo, busca por meio do presente caderno processual, a 

condenação do Requerido para incorporar à remuneração o percentual de 

11,98%, decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do 

cruzeiro real para URV, bem como, a condenação ao pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre 

quaisquer verbas percebidas, férias, gratificações e demais vantagens. 

Instruiu a inicial com os documentos. Devidamente citado o requerido, 

apresentou contestação, alegando preliminarmente a prescrição 

quinquenal e a reestruturação da carreira dos profissionais do Sistema 

Único de Saúde; no mérito, afirmou que os servidores do Poder Executivo, 

não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título 

de URV, já que os seus proventos eram estipulados e pagos com base no 

último dia do mês em referência, pugnou ao final, pela improcedência da 

demanda (ID. 1100490). Réplica à contestação acostada no ID. 1511771. É 

a síntese do necessário. Fundamento e decido Cuida-se de ação 

declaratória com cobrança na qual busca a parte autora o pagamento das 

diferenças salariais decorrentes da conversão da remuneração no 

período de instituição da URV, por força da Lei nº. 8.880/1994. Registro 

que o desate da liça não demanda atividade probatória em audiência, visto 

que o seu mérito envolve questões unicamente de direito, que podem ser 
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resolvidas, mediante o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 

355, inciso I, do CPC[1]. Assim, anteriormente a analise do mérito da 

demanda, passo a apreciação da preliminar, aventada na contestação. 

Quanto à alegada fulminação da pretensão pela prescrição quinquenal, 

acentuou que a legislação que regulamenta a reestruturação/reformulação 

de determinada carreira do funcionalismo público, não deve ser o termo 

inicial para a contagem do prazo prescricional, à medida que não é 

possível afirmar que tal reformulação observou plenamente a defasagem 

na remuneração do servidor, em razão de possível erro na aplicação da 

metodologia de conversão de Cruzeiros para Real. Com efeito, “o 

entendimento do STJ é firme no sentido de que, em pleitos de diferenças 

salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se 

opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por 

configurar-se relação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula 

85/STJ”. (STJ, AgRg no REsp 1529479/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015). Nesse sentido é 

o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado da Federação: 

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) 

— PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A 

CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL 

EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL 

— REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO 

— LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a 

prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da 

distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, 

apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por 

arbitramento. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. 

(Apelação / Remessa Necessária 110915/2017, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA 

IMPROCEDENTE – URV - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 85 DO STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE 

DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO 

DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO 

CPC – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO 

STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se 

manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de 

errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a 

Súmula 85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, 

e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”. 4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 144613/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

19/04/2018)” (negritei) Deste modo, tendo em vista que a presente 

demanda foi ajuizada em 03/02/2016, ocorrerá tão somente a prescrição 

das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura 

deste feito. Assim, inexistindo outras questões preambulares, além da 

adredemente apreciada, passo a análise do mérito da contenda. A 

implementação do Plano Real, com a conversão dos valores de 

vencimentos e proventos expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

provocou perda significativa no valor real da remuneração dos servidores 

públicos. Deveras, a Legislação Federal que instituiu a Unidade Real de 

Valor (Lei nº 8.880/94), não se destinou a assegurar incremento salarial 

dos servidores públicos, porém, definiu o critério para a conversão da 

moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, vejamos: “Art. 22. Os valores 

das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções 

de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994: I - dividindo-se o valor 

nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à 

conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida 

provisória e; II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do 

inciso anterior. § 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá 

resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos 

efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 

1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso 

XV, e 95, inciso III, da Constituição”. (negritei) Da leitura do 

supramencionado artigo permite concluir que a data de conversão 

determinada na Lei Federal era 1º de março de 1994, levando-se em conta 

os meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994. 

Desse modo, provavelmente os servidores que não recebiam seus 

vencimentos no último dia do mês, sofreram decréscimo relativo aos dias 

que não foram incluídos na correção, salvo se já tinha sido corrigida a 

defasagem remuneratória. Vale destacar, nesse contexto, que o recálculo 

dos vencimentos com base na conversão correta em URV não diz 

respeito a aumento salarial e sim da plena execução de medida prevista no 

ordenamento jurídico, mormente a legislação encimada. Para mais, tal 

recálculo deveria ser verificado por todas as pessoas jurídicas de direito 

público, em outras palavras é extensivo aos servidores públicos de todas 

as esferas (Municipal, Estadual ou Federal), independentemente do poder 

ao qual estão vinculados (Executivo, Legislativo ou Judiciário). Torna-se 

de vital importância reconhecer, que reajustes determinados por lei 

superveniente à Lei nº 8.880/94, não têm o condão de corrigir equívocos 

procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por 

se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não 

podem ser compensadas. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. URV. MEMBROS DA CÂMARA DE 

VEREADORES DO MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA. 1. Inicialmente, rejeita-se a 

preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação 

específica da sentença. A leitura do recurso de apelação evidencia que o 

mesmo atende ao princípio da dialeticidade, tendo apresentado 

argumentos claros e diretos, com o objetivo de infirmar os fundamentos da 

decisão atacada. 2. A preliminar de prescrição do fundo do direito também 

merece rejeição, tendo em vista que a obrigação consistente no 

pagamento de vencimentos a servidores públicos (podendo assim ser 

considerada a cobrança resultante de eventual equívoco na conversão da 

URV) é questão de trato sucessivo, que importa na renovação do prazo 

prescricional mês a mês, não sendo, portanto, hipótese de prescrição do 

fundo do direito, mas tão somente das prestações vencidas em data 

anterior ao qüinqüênio que antecedeu o ajuizamento da ação. 3. No mérito, 

corretos os Apelantes ao se manifestarem acerca da desnecessidade da 

prova da data de pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994, eis que quanto aos servidores e membros do Poder 

Legislativo já restou reconhecido o direito à reposição no patamar de 

11,98%. APELO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-BA - APL: 

00000061220078050207 BA 0000006-12.2007.8.05.0207, Relator: Maria 

da Purificação da Silva, Data de Julgamento: 28/05/2012, Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: 17/11/2012)”. (negritei) Sendo assim, os 

servidores do Executivo, no qual se engloba a requerente, tem direito à 

incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de possível 

equivoco na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor. 

Noutro norte, em relação à perfectibilização do direito a incorporação, o 

entendimento preponderante, inclusive do Tribunal de Justiça do Estadual 

de Mato Grosso é no sentido de que eventual montante deve ser apurado 

na fase de liquidação de sentença por arbitramento. A propósito, o 

Superior Tribunal Federal, firmou entendimento, na sistemática da 

repercussão geral, RE-RG 561.836, rel. min. Luiz Fux, DJe 10.12.2014, de 

que o direito ao percentual de 11,98%, deve perpassar por processo de 

liquidação, in litteris: “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: 

Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do 

processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da 

União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da 

República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que 

regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 
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trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei) A luz dessas 

premissas, reafirmo que é na fase de liquidação de sentença que deverá 

ser apurada a concreta existência da perda salarial a parte requerente e 

qual o índice devido, tendo como limitação o percentual de 11,98%. Aliás, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, 

Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a 

incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de 

liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o 

cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo 

pagamento[2]. Nesse contexto, é farta jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (grifei) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE – URV - 

PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ 

– APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”.4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 128092/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

20/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (ressaltei) Observo, por relevante, que os 

valores que, por ventura, serão recebidos, a título de diferença no cálculo 

da URV, possuem natureza salarial e não indenizatória. Portanto, sobre 

estes deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição 

previdenciária. Confiram-se, nesse contexto, os seguintes arestos: 

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO 

DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO DE 

SERVIDORES. CONVERSÃO DA URV PARA O REAL. PARCELA 

RESULTANTE DAS DIFERENÇAS APURADAS. NATUREZA SALARIAL. 

MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. 

POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 1. A 

jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as verbas 

resultantes da diferença apurada na conversão da remuneração dos 

servidores da URV para o Real têm natureza salarial e, como tal, estão 

sujeitas à incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária. 

Precedentes: RMS 27.468/RS, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 

05/11/2008; RMS 19.089/DF, 1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 

20/02/2006; AgRg no RMS 27.335/RS, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, 

DJe de 1º/12/2008; AgRg no RMS 27.361/RS, 1ª Turma, Min. Francisco 

Falcão, DJe de 10/12/2008; RMS 19.196/MS, 1ª Turma, Min. José Delgado, 

DJ de 30/05/2005; RMS 19.088/DF, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJ de 

20/04/2007. 2. A multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC só 

deve ser aplicada quando se evidencia que os embargos foram opostos 

com a intenção de retardar a solução do litígio, o que não é o caso dos 

autos. 3. "Conquanto esta Corte admita que para concessão da gratuidade 

da justiça basta mera declaração do interessado acerca da 

hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de 

presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador 

que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado" (AgRg no Ag 925756/RJ, 

4ª Turma, Min. Fernando Gonçalves, DJe de 03/03/2008). 4. Recurso 

ordinário a que se dá parcial provimento. (RMS 27.338/RS, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, julgado em 03/03/2009).” (negritei) “TRIBUTÁRIO 

IMPOSTO DE RENDA DIFERENÇAS ORIUNDAS DA CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM URV VERBA PAGA 

EM ATRASO NATUREZA REMUNERATÓRIA RESOLUÇÃO 245/STF 

INAPLICABILIDADE . 1. As diferenças resultantes da conversão do 

vencimento de servidor público estadual em URV, por ocasião da 

instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória. 2. A 

Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se 

aplica ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos 

magistrados pela Lei n. 9.655/98. Ademais, não se trata de decisão 

proferida em ação com efeito erga omnes, de modo que não pode ser 

considerada como fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito 

suficiente para influir no julgamento da presente ação. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no Ag. 1.285.786/MA, Rel. Min. Eliana 

Calmon, julgado em 20/5/2010)”. (destaquei) Posto isso, e pelo mais que 
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nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; [2] STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. 

ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015 [3] 

Recurso Extraordinário 870947/SE

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001855-32.2016.8.11.0041
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MARIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001855-32.2016.8.11.0041. AUTOR: MARIA APARECIDA DA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. MARIA APARECIDA DA SILVA 

ajuizou a presente ação declaratória com cobrança, em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, ambos qualificados, sob alegação de que é servidora 

do requerido e sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, este não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Sustenta a Requerente, que o Supremo Tribunal Federal por meio 

de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que os servidores 

públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 

11,98%. Desse modo, busca por meio do presente caderno processual, a 

condenação do Requerido para incorporar à remuneração o percentual de 

11,98%, decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do 

cruzeiro real para URV, bem como, a condenação ao pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre 

quaisquer verbas percebidas, férias, gratificações e demais vantagens. 

Instruiu a inicial com os documentos. Devidamente citado o requerido, 

apresentou contestação, alegando preliminarmente a prescrição 

quinquenal e a reestruturação da carreira dos profissionais do Sistema 

Único de Saúde; no mérito, afirmou que os servidores do Poder Executivo, 

não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título 

de URV, já que os seus proventos eram estipulados e pagos com base no 

último dia do mês em referência, pugnou ao final, pela improcedência da 

demanda (ID. 1409472). Réplica à contestação acostada no ID. 1511910. É 

a síntese do necessário. Fundamento e decido Cuida-se de ação 

declaratória com cobrança na qual busca a parte autora o pagamento das 

diferenças salariais decorrentes da conversão da remuneração no 

período de instituição da URV, por força da Lei nº. 8.880/1994. Registro 

que o desate da liça não demanda atividade probatória em audiência, visto 

que o seu mérito envolve questões unicamente de direito, que podem ser 

resolvidas, mediante o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 

355, inciso I, do CPC[1]. Assim, anteriormente a analise do mérito da 

demanda, passo a apreciação da preliminar, aventada na contestação. 

Quanto à alegada fulminação da pretensão pela prescrição quinquenal, 

acentuou que a legislação que regulamenta a reestruturação/reformulação 

de determinada carreira do funcionalismo público, não deve ser o termo 

inicial para a contagem do prazo prescricional, à medida que não é 

possível afirmar que tal reformulação observou plenamente a defasagem 

na remuneração do servidor, em razão de possível erro na aplicação da 

metodologia de conversão de Cruzeiros para Real. Com efeito, “o 

entendimento do STJ é firme no sentido de que, em pleitos de diferenças 

salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se 

opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por 

configurar-se relação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula 

85/STJ”. (STJ, AgRg no REsp 1529479/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015). Nesse sentido é 

o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado da Federação: 

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) 

— PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A 

CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL 

EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL 

— REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO 

— LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a 

prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da 

distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, 

apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por 

arbitramento. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. 

(Apelação / Remessa Necessária 110915/2017, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA 

IMPROCEDENTE – URV - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 85 DO STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE 

DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO 

DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO 

CPC – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO 

STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se 

manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de 

errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a 

Súmula 85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, 

e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”. 4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 144613/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

19/04/2018)” (negritei) Deste modo, tendo em vista que a presente 

demanda foi ajuizada em 05/02/2016, ocorrerá tão somente a prescrição 

das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura 

deste feito. Assim, inexistindo outras questões preambulares, além da 

adredemente apreciada, passo a análise do mérito da contenda. A 

implementação do Plano Real, com a conversão dos valores de 

vencimentos e proventos expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

provocou perda significativa no valor real da remuneração dos servidores 

públicos. Deveras, a Legislação Federal que instituiu a Unidade Real de 

Valor (Lei nº 8.880/94), não se destinou a assegurar incremento salarial 

dos servidores públicos, porém, definiu o critério para a conversão da 

moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, vejamos: “Art. 22. Os valores 

das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 245 de 558



de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994: I - dividindo-se o valor 

nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à 

conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida 

provisória e; II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do 

inciso anterior. § 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá 

resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos 

efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 

1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso 

XV, e 95, inciso III, da Constituição”. (negritei) Da leitura do 

supramencionado artigo permite concluir que a data de conversão 

determinada na Lei Federal era 1º de março de 1994, levando-se em conta 

os meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994. 

Desse modo, provavelmente os servidores que não recebiam seus 

vencimentos no último dia do mês, sofreram decréscimo relativo aos dias 

que não foram incluídos na correção, salvo se já tinha sido corrigida a 

defasagem remuneratória. Vale destacar, nesse contexto, que o recálculo 

dos vencimentos com base na conversão correta em URV não diz 

respeito a aumento salarial e sim da plena execução de medida prevista no 

ordenamento jurídico, mormente a legislação encimada. Para mais, tal 

recálculo deveria ser verificado por todas as pessoas jurídicas de direito 

público, em outras palavras é extensivo aos servidores públicos de todas 

as esferas (Municipal, Estadual ou Federal), independentemente do poder 

ao qual estão vinculados (Executivo, Legislativo ou Judiciário). Torna-se 

de vital importância reconhecer, que reajustes determinados por lei 

superveniente à Lei nº 8.880/94, não têm o condão de corrigir equívocos 

procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por 

se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não 

podem ser compensadas. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. URV. MEMBROS DA CÂMARA DE 

VEREADORES DO MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA. 1. Inicialmente, rejeita-se a 

preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação 

específica da sentença. A leitura do recurso de apelação evidencia que o 

mesmo atende ao princípio da dialeticidade, tendo apresentado 

argumentos claros e diretos, com o objetivo de infirmar os fundamentos da 

decisão atacada. 2. A preliminar de prescrição do fundo do direito também 

merece rejeição, tendo em vista que a obrigação consistente no 

pagamento de vencimentos a servidores públicos (podendo assim ser 

considerada a cobrança resultante de eventual equívoco na conversão da 

URV) é questão de trato sucessivo, que importa na renovação do prazo 

prescricional mês a mês, não sendo, portanto, hipótese de prescrição do 

fundo do direito, mas tão somente das prestações vencidas em data 

anterior ao qüinqüênio que antecedeu o ajuizamento da ação. 3. No mérito, 

corretos os Apelantes ao se manifestarem acerca da desnecessidade da 

prova da data de pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994, eis que quanto aos servidores e membros do Poder 

Legislativo já restou reconhecido o direito à reposição no patamar de 

11,98%. APELO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-BA - APL: 

00000061220078050207 BA 0000006-12.2007.8.05.0207, Relator: Maria 

da Purificação da Silva, Data de Julgamento: 28/05/2012, Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: 17/11/2012)”. (negritei) Sendo assim, os 

servidores do Executivo, no qual se engloba a requerente, tem direito à 

incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de possível 

equivoco na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor. 

Noutro norte, em relação à perfectibilização do direito a incorporação, o 

entendimento preponderante, inclusive do Tribunal de Justiça do Estadual 

de Mato Grosso é no sentido de que eventual montante deve ser apurado 

na fase de liquidação de sentença por arbitramento. A propósito, o 

Superior Tribunal Federal, firmou entendimento, na sistemática da 

repercussão geral, RE-RG 561.836, rel. min. Luiz Fux, DJe 10.12.2014, de 

que o direito ao percentual de 11,98%, deve perpassar por processo de 

liquidação, in litteris: “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: 

Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do 

processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da 

União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da 

República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que 

regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei) A luz dessas 

premissas, reafirmo que é na fase de liquidação de sentença que deverá 

ser apurada a concreta existência da perda salarial a parte requerente e 

qual o índice devido, tendo como limitação o percentual de 11,98%. Aliás, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, 

Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a 

incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de 

liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o 

cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo 

pagamento[2]. Nesse contexto, é farta jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (grifei) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE – URV - 

PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ 

– APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 
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liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”.4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 128092/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

20/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (ressaltei) Observo, por relevante, que os 

valores que, por ventura, serão recebidos, a título de diferença no cálculo 

da URV, possuem natureza salarial e não indenizatória. Portanto, sobre 

estes deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição 

previdenciária. Confiram-se, nesse contexto, os seguintes arestos: 

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO 

DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO DE 

SERVIDORES. CONVERSÃO DA URV PARA O REAL. PARCELA 

RESULTANTE DAS DIFERENÇAS APURADAS. NATUREZA SALARIAL. 

MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. 

POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 1. A 

jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as verbas 

resultantes da diferença apurada na conversão da remuneração dos 

servidores da URV para o Real têm natureza salarial e, como tal, estão 

sujeitas à incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária. 

Precedentes: RMS 27.468/RS, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 

05/11/2008; RMS 19.089/DF, 1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 

20/02/2006; AgRg no RMS 27.335/RS, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, 

DJe de 1º/12/2008; AgRg no RMS 27.361/RS, 1ª Turma, Min. Francisco 

Falcão, DJe de 10/12/2008; RMS 19.196/MS, 1ª Turma, Min. José Delgado, 

DJ de 30/05/2005; RMS 19.088/DF, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJ de 

20/04/2007. 2. A multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC só 

deve ser aplicada quando se evidencia que os embargos foram opostos 

com a intenção de retardar a solução do litígio, o que não é o caso dos 

autos. 3. "Conquanto esta Corte admita que para concessão da gratuidade 

da justiça basta mera declaração do interessado acerca da 

hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de 

presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador 

que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado" (AgRg no Ag 925756/RJ, 

4ª Turma, Min. Fernando Gonçalves, DJe de 03/03/2008). 4. Recurso 

ordinário a que se dá parcial provimento. (RMS 27.338/RS, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, julgado em 03/03/2009).” (negritei) “TRIBUTÁRIO 

IMPOSTO DE RENDA DIFERENÇAS ORIUNDAS DA CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM URV VERBA PAGA 

EM ATRASO NATUREZA REMUNERATÓRIA RESOLUÇÃO 245/STF 

INAPLICABILIDADE . 1. As diferenças resultantes da conversão do 

vencimento de servidor público estadual em URV, por ocasião da 

instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória. 2. A 

Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se 

aplica ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos 

magistrados pela Lei n. 9.655/98. Ademais, não se trata de decisão 

proferida em ação com efeito erga omnes, de modo que não pode ser 

considerada como fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito 

suficiente para influir no julgamento da presente ação. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no Ag. 1.285.786/MA, Rel. Min. Eliana 

Calmon, julgado em 20/5/2010)”. (destaquei) Posto isso, e pelo mais que 

nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; [2] STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. 

ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015 [3] 

Recurso Extraordinário 870947/SE

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002085-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDICELMA BENEDITA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1002085-74.2016.8.11.0041. AUTOR: EDICELMA BENEDITA DO 

NASCIMENTO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. EDICELMA 

BENEDITA DO NASCIMENTO ajuizou a presente ação declaratória com 

cobrança, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados, 

sob alegação de que é servidora do requerido e sofreu prejuízos 

financeiros, quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 

1994, este não observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a 

diferença salarial no percentual de 11,98%. Sustenta a Requerente, que o 

Supremo Tribunal Federal por meio de Repercussão Geral, firmou o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao recebimento da 

recomposição da diferença de 11,98%. Desse modo, busca por meio do 

presente caderno processual, a condenação do Requerido para 

incorporar à remuneração o percentual de 11,98%, decorrente da perda 

salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem 

como, a condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da 

incorporação, com incidência sobre quaisquer verbas percebidas, férias, 

gratificações e demais vantagens. Instruiu a inicial com os documentos. No 

ID. 520764 foi indeferida a liminar pleiteada. Devidamente citado o 

requerido, apresentou contestação, alegando preliminarmente a 

prescrição quinquenal e a reestruturação da carreira dos profissionais do 

Sistema Único de Saúde; no mérito, afirmou que os servidores do Poder 

Executivo, não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer 

diferencial a título de URV, já que os seus proventos eram estipulados e 

pagos com base no último dia do mês em referência, pugnou ao final, pela 

improcedência da demanda (ID. 694216). Réplica à contestação acostada 

no ID. 1511939. É a síntese do necessário. Fundamento e decido Cuida-se 
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de ação declaratória com cobrança na qual busca a parte autora o 

pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão da 

remuneração no período de instituição da URV, por força da Lei nº. 

8.880/1994. Registro que o desate da liça não demanda atividade 

probatória em audiência, visto que o seu mérito envolve questões 

unicamente de direito, que podem ser resolvidas, mediante o julgamento 

antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC[1]. Assim, 

anteriormente a analise do mérito da demanda, passo a apreciação da 

preliminar, aventada na contestação. Quanto à alegada fulminação da 

pretensão pela prescrição quinquenal, acentuou que a legislação que 

regulamenta a reestruturação/reformulação de determinada carreira do 

funcionalismo público, não deve ser o termo inicial para a contagem do 

prazo prescricional, à medida que não é possível afirmar que tal 

reformulação observou plenamente a defasagem na remuneração do 

servidor, em razão de possível erro na aplicação da metodologia de 

conversão de Cruzeiros para Real. Com efeito, “o entendimento do STJ é 

firme no sentido de que, em pleitos de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do 

fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, por configurar-se relação de trato 

sucessivo, conforme disposto na Súmula 85/STJ”. (STJ, AgRg no REsp 

1529479/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 

27/10/2015, DJe 13/11/2015). Nesse sentido é o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado da Federação: “APELAÇÃO/REMESSA 

NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — 

PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA 

DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE 

DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição 

das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da 

petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do 

percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, 

devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. 

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / 

Remessa Necessária 110915/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE 

– URV - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 

DO STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – JUROS 

MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”. 4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 144613/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

19/04/2018)” (negritei) Deste modo, tendo em vista que a presente 

demanda foi ajuizada em 16/02/2016, ocorrerá tão somente a prescrição 

das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura 

deste feito. Assim, inexistindo outras questões preambulares, além da 

adredemente apreciada, passo a análise do mérito da contenda. A 

implementação do Plano Real, com a conversão dos valores de 

vencimentos e proventos expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

provocou perda significativa no valor real da remuneração dos servidores 

públicos. Deveras, a Legislação Federal que instituiu a Unidade Real de 

Valor (Lei nº 8.880/94), não se destinou a assegurar incremento salarial 

dos servidores públicos, porém, definiu o critério para a conversão da 

moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, vejamos: “Art. 22. Os valores 

das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções 

de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994: I - dividindo-se o valor 

nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à 

conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida 

provisória e; II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do 

inciso anterior. § 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá 

resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos 

efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 

1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso 

XV, e 95, inciso III, da Constituição”. (negritei) Da leitura do 

supramencionado artigo permite concluir que a data de conversão 

determinada na Lei Federal era 1º de março de 1994, levando-se em conta 

os meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994. 

Desse modo, provavelmente os servidores que não recebiam seus 

vencimentos no último dia do mês, sofreram decréscimo relativo aos dias 

que não foram incluídos na correção, salvo se já tinha sido corrigida a 

defasagem remuneratória. Vale destacar, nesse contexto, que o recálculo 

dos vencimentos com base na conversão correta em URV não diz 

respeito a aumento salarial e sim da plena execução de medida prevista no 

ordenamento jurídico, mormente a legislação encimada. Para mais, tal 

recálculo deveria ser verificado por todas as pessoas jurídicas de direito 

público, em outras palavras é extensivo aos servidores públicos de todas 

as esferas (Municipal, Estadual ou Federal), independentemente do poder 

ao qual estão vinculados (Executivo, Legislativo ou Judiciário). Torna-se 

de vital importância reconhecer, que reajustes determinados por lei 

superveniente à Lei nº 8.880/94, não têm o condão de corrigir equívocos 

procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por 

se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não 

podem ser compensadas. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. URV. MEMBROS DA CÂMARA DE 

VEREADORES DO MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA. 1. Inicialmente, rejeita-se a 

preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação 

específica da sentença. A leitura do recurso de apelação evidencia que o 

mesmo atende ao princípio da dialeticidade, tendo apresentado 

argumentos claros e diretos, com o objetivo de infirmar os fundamentos da 

decisão atacada. 2. A preliminar de prescrição do fundo do direito também 

merece rejeição, tendo em vista que a obrigação consistente no 

pagamento de vencimentos a servidores públicos (podendo assim ser 

considerada a cobrança resultante de eventual equívoco na conversão da 

URV) é questão de trato sucessivo, que importa na renovação do prazo 

prescricional mês a mês, não sendo, portanto, hipótese de prescrição do 

fundo do direito, mas tão somente das prestações vencidas em data 

anterior ao qüinqüênio que antecedeu o ajuizamento da ação. 3. No mérito, 

corretos os Apelantes ao se manifestarem acerca da desnecessidade da 

prova da data de pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994, eis que quanto aos servidores e membros do Poder 

Legislativo já restou reconhecido o direito à reposição no patamar de 

11,98%. APELO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-BA - APL: 

00000061220078050207 BA 0000006-12.2007.8.05.0207, Relator: Maria 

da Purificação da Silva, Data de Julgamento: 28/05/2012, Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: 17/11/2012)”. (negritei) Sendo assim, os 

servidores do Executivo, no qual se engloba a requerente, tem direito à 

incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de possível 

equivoco na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor. 

Noutro norte, em relação à perfectibilização do direito a incorporação, o 

entendimento preponderante, inclusive do Tribunal de Justiça do Estadual 

de Mato Grosso é no sentido de que eventual montante deve ser apurado 

na fase de liquidação de sentença por arbitramento. A propósito, o 

Superior Tribunal Federal, firmou entendimento, na sistemática da 

repercussão geral, RE-RG 561.836, rel. min. Luiz Fux, DJe 10.12.2014, de 

que o direito ao percentual de 11,98%, deve perpassar por processo de 

liquidação, in litteris: “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: 

Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do 

processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da 

União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da 

República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que 

regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao 
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percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei) A luz dessas 

premissas, reafirmo que é na fase de liquidação de sentença que deverá 

ser apurada a concreta existência da perda salarial a parte requerente e 

qual o índice devido, tendo como limitação o percentual de 11,98%. Aliás, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, 

Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a 

incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de 

liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o 

cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo 

pagamento[2]. Nesse contexto, é farta jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (grifei) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE – URV - 

PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ 

– APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”.4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 128092/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

20/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (ressaltei) Observo, por relevante, que os 

valores que, por ventura, serão recebidos, a título de diferença no cálculo 

da URV, possuem natureza salarial e não indenizatória. Portanto, sobre 

estes deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição 

previdenciária. Confiram-se, nesse contexto, os seguintes arestos: 

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO 

DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO DE 

SERVIDORES. CONVERSÃO DA URV PARA O REAL. PARCELA 

RESULTANTE DAS DIFERENÇAS APURADAS. NATUREZA SALARIAL. 

MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. 

POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 1. A 

jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as verbas 

resultantes da diferença apurada na conversão da remuneração dos 

servidores da URV para o Real têm natureza salarial e, como tal, estão 

sujeitas à incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária. 

Precedentes: RMS 27.468/RS, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 

05/11/2008; RMS 19.089/DF, 1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 

20/02/2006; AgRg no RMS 27.335/RS, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, 

DJe de 1º/12/2008; AgRg no RMS 27.361/RS, 1ª Turma, Min. Francisco 

Falcão, DJe de 10/12/2008; RMS 19.196/MS, 1ª Turma, Min. José Delgado, 

DJ de 30/05/2005; RMS 19.088/DF, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJ de 

20/04/2007. 2. A multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC só 

deve ser aplicada quando se evidencia que os embargos foram opostos 

com a intenção de retardar a solução do litígio, o que não é o caso dos 

autos. 3. "Conquanto esta Corte admita que para concessão da gratuidade 

da justiça basta mera declaração do interessado acerca da 

hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de 

presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador 

que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado" (AgRg no Ag 925756/RJ, 

4ª Turma, Min. Fernando Gonçalves, DJe de 03/03/2008). 4. Recurso 

ordinário a que se dá parcial provimento. (RMS 27.338/RS, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, julgado em 03/03/2009).” (negritei) “TRIBUTÁRIO 

IMPOSTO DE RENDA DIFERENÇAS ORIUNDAS DA CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM URV VERBA PAGA 

EM ATRASO NATUREZA REMUNERATÓRIA RESOLUÇÃO 245/STF 

INAPLICABILIDADE . 1. As diferenças resultantes da conversão do 

vencimento de servidor público estadual em URV, por ocasião da 

instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória. 2. A 

Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se 

aplica ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos 
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magistrados pela Lei n. 9.655/98. Ademais, não se trata de decisão 

proferida em ação com efeito erga omnes, de modo que não pode ser 

considerada como fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito 

suficiente para influir no julgamento da presente ação. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no Ag. 1.285.786/MA, Rel. Min. Eliana 

Calmon, julgado em 20/5/2010)”. (destaquei) Posto isso, e pelo mais que 

nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; [2] STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. 

ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015 [3] 

Recurso Extraordinário 870947/SE

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002615-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMA BENEDITA DA SILVA MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1002615-78.2016.8.11.0041. AUTOR: ZULMA BENEDITA DA SILVA 

MORAES RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. ZULMA BENEDITA 

DA SILVA ajuizou a presente ação declaratória com cobrança, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados, sob alegação de que é 

servidora do requerido e sofreu prejuízos financeiros, quando da 

conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 1994, este não 

observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença 

salarial no percentual de 11,98%. Sustenta a Requerente, que o Supremo 

Tribunal Federal por meio de Repercussão Geral, firmou o entendimento de 

que os servidores públicos têm direito ao recebimento da recomposição da 

diferença de 11,98%. Desse modo, busca por meio do presente caderno 

processual, a condenação do Requerido para incorporar à remuneração o 

percentual de 11,98%, decorrente da perda salarial ocorrida quando da 

conversão do cruzeiro real para URV, bem como, a condenação ao 

pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, com 

incidência sobre quaisquer verbas percebidas, férias, gratificações e 

demais vantagens. Instruiu a inicial com os documentos. No ID. 520794 foi 

indeferida a liminar pleiteada. Devidamente citado o requerido, apresentou 

contestação, alegando preliminarmente a prescrição quinquenal e a 

reestruturação da carreira dos profissionais de desenvolvimento 

econômico e social; no mérito, afirmou que os servidores do Poder 

Executivo, não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer 

diferencial a título de URV, já que os seus proventos eram estipulados e 

pagos com base no último dia do mês em referência, pugnou ao final, pela 

improcedência da demanda (ID. 694275). Réplica à contestação acostada 

no ID. 1511962. É a síntese do necessário. Fundamento e decido Cuida-se 

de ação declaratória com cobrança na qual busca a parte autora o 

pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão da 

remuneração no período de instituição da URV, por força da Lei nº. 

8.880/1994. Registro que o desate da liça não demanda atividade 

probatória em audiência, visto que o seu mérito envolve questões 

unicamente de direito, que podem ser resolvidas, mediante o julgamento 

antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC[1]. Assim, 

anteriormente a analise do mérito da demanda, passo a apreciação da 

preliminar, aventada na contestação. Quanto à alegada fulminação da 

pretensão pela prescrição quinquenal, acentuou que a legislação que 

regulamenta a reestruturação/reformulação de determinada carreira do 

funcionalismo público, não deve ser o termo inicial para a contagem do 

prazo prescricional, à medida que não é possível afirmar que tal 

reformulação observou plenamente a defasagem na remuneração do 

servidor, em razão de possível erro na aplicação da metodologia de 

conversão de Cruzeiros para Real. Com efeito, “o entendimento do STJ é 

firme no sentido de que, em pleitos de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do 

fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, por configurar-se relação de trato 

sucessivo, conforme disposto na Súmula 85/STJ”. (STJ, AgRg no REsp 

1529479/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 

27/10/2015, DJe 13/11/2015). Nesse sentido é o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado da Federação: “APELAÇÃO/REMESSA 

NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — 

PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA 

DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE 

DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição 

das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da 

petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do 

percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, 

devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. 

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / 

Remessa Necessária 110915/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE 

– URV - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 

DO STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – JUROS 

MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”. 4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 144613/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

19/04/2018)” (negritei) Deste modo, tendo em vista que a presente 

demanda foi ajuizada em 25/02/2016, ocorrerá tão somente a prescrição 

das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura 

deste feito. Assim, inexistindo outras questões preambulares, além da 

adredemente apreciada, passo a análise do mérito da contenda. A 
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implementação do Plano Real, com a conversão dos valores de 

vencimentos e proventos expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

provocou perda significativa no valor real da remuneração dos servidores 

públicos. Deveras, a Legislação Federal que instituiu a Unidade Real de 

Valor (Lei nº 8.880/94), não se destinou a assegurar incremento salarial 

dos servidores públicos, porém, definiu o critério para a conversão da 

moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, vejamos: “Art. 22. Os valores 

das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções 

de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994: I - dividindo-se o valor 

nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à 

conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida 

provisória e; II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do 

inciso anterior. § 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá 

resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos 

efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 

1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso 

XV, e 95, inciso III, da Constituição”. (negritei) Da leitura do 

supramencionado artigo permite concluir que a data de conversão 

determinada na Lei Federal era 1º de março de 1994, levando-se em conta 

os meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994. 

Desse modo, provavelmente os servidores que não recebiam seus 

vencimentos no último dia do mês, sofreram decréscimo relativo aos dias 

que não foram incluídos na correção, salvo se já tinha sido corrigida a 

defasagem remuneratória. Vale destacar, nesse contexto, que o recálculo 

dos vencimentos com base na conversão correta em URV não diz 

respeito a aumento salarial e sim da plena execução de medida prevista no 

ordenamento jurídico, mormente a legislação encimada. Para mais, tal 

recálculo deveria ser verificado por todas as pessoas jurídicas de direito 

público, em outras palavras é extensivo aos servidores públicos de todas 

as esferas (Municipal, Estadual ou Federal), independentemente do poder 

ao qual estão vinculados (Executivo, Legislativo ou Judiciário). Torna-se 

de vital importância reconhecer, que reajustes determinados por lei 

superveniente à Lei nº 8.880/94, não têm o condão de corrigir equívocos 

procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por 

se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não 

podem ser compensadas. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. URV. MEMBROS DA CÂMARA DE 

VEREADORES DO MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA. 1. Inicialmente, rejeita-se a 

preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação 

específica da sentença. A leitura do recurso de apelação evidencia que o 

mesmo atende ao princípio da dialeticidade, tendo apresentado 

argumentos claros e diretos, com o objetivo de infirmar os fundamentos da 

decisão atacada. 2. A preliminar de prescrição do fundo do direito também 

merece rejeição, tendo em vista que a obrigação consistente no 

pagamento de vencimentos a servidores públicos (podendo assim ser 

considerada a cobrança resultante de eventual equívoco na conversão da 

URV) é questão de trato sucessivo, que importa na renovação do prazo 

prescricional mês a mês, não sendo, portanto, hipótese de prescrição do 

fundo do direito, mas tão somente das prestações vencidas em data 

anterior ao qüinqüênio que antecedeu o ajuizamento da ação. 3. No mérito, 

corretos os Apelantes ao se manifestarem acerca da desnecessidade da 

prova da data de pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994, eis que quanto aos servidores e membros do Poder 

Legislativo já restou reconhecido o direito à reposição no patamar de 

11,98%. APELO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-BA - APL: 

00000061220078050207 BA 0000006-12.2007.8.05.0207, Relator: Maria 

da Purificação da Silva, Data de Julgamento: 28/05/2012, Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: 17/11/2012)”. (negritei) Sendo assim, os 

servidores do Executivo, no qual se engloba a requerente, tem direito à 

incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de possível 

equivoco na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor. 

Noutro norte, em relação à perfectibilização do direito a incorporação, o 

entendimento preponderante, inclusive do Tribunal de Justiça do Estadual 

de Mato Grosso é no sentido de que eventual montante deve ser apurado 

na fase de liquidação de sentença por arbitramento. A propósito, o 

Superior Tribunal Federal, firmou entendimento, na sistemática da 

repercussão geral, RE-RG 561.836, rel. min. Luiz Fux, DJe 10.12.2014, de 

que o direito ao percentual de 11,98%, deve perpassar por processo de 

liquidação, in litteris: “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: 

Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do 

processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da 

União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da 

República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que 

regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei) A luz dessas 

premissas, reafirmo que é na fase de liquidação de sentença que deverá 

ser apurada a concreta existência da perda salarial a parte requerente e 

qual o índice devido, tendo como limitação o percentual de 11,98%. Aliás, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, 

Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a 

incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de 

liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o 

cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo 

pagamento[2]. Nesse contexto, é farta jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (grifei) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE – URV - 

PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ 

– APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 
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LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”.4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 128092/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

20/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (ressaltei) Observo, por relevante, que os 

valores que, por ventura, serão recebidos, a título de diferença no cálculo 

da URV, possuem natureza salarial e não indenizatória. Portanto, sobre 

estes deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição 

previdenciária. Confiram-se, nesse contexto, os seguintes arestos: 

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO 

DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO DE 

SERVIDORES. CONVERSÃO DA URV PARA O REAL. PARCELA 

RESULTANTE DAS DIFERENÇAS APURADAS. NATUREZA SALARIAL. 

MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. 

POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 1. A 

jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as verbas 

resultantes da diferença apurada na conversão da remuneração dos 

servidores da URV para o Real têm natureza salarial e, como tal, estão 

sujeitas à incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária. 

Precedentes: RMS 27.468/RS, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 

05/11/2008; RMS 19.089/DF, 1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 

20/02/2006; AgRg no RMS 27.335/RS, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, 

DJe de 1º/12/2008; AgRg no RMS 27.361/RS, 1ª Turma, Min. Francisco 

Falcão, DJe de 10/12/2008; RMS 19.196/MS, 1ª Turma, Min. José Delgado, 

DJ de 30/05/2005; RMS 19.088/DF, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJ de 

20/04/2007. 2. A multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC só 

deve ser aplicada quando se evidencia que os embargos foram opostos 

com a intenção de retardar a solução do litígio, o que não é o caso dos 

autos. 3. "Conquanto esta Corte admita que para concessão da gratuidade 

da justiça basta mera declaração do interessado acerca da 

hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de 

presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador 

que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado" (AgRg no Ag 925756/RJ, 

4ª Turma, Min. Fernando Gonçalves, DJe de 03/03/2008). 4. Recurso 

ordinário a que se dá parcial provimento. (RMS 27.338/RS, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, julgado em 03/03/2009).” (negritei) “TRIBUTÁRIO 

IMPOSTO DE RENDA DIFERENÇAS ORIUNDAS DA CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM URV VERBA PAGA 

EM ATRASO NATUREZA REMUNERATÓRIA RESOLUÇÃO 245/STF 

INAPLICABILIDADE . 1. As diferenças resultantes da conversão do 

vencimento de servidor público estadual em URV, por ocasião da 

instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória. 2. A 

Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se 

aplica ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos 

magistrados pela Lei n. 9.655/98. Ademais, não se trata de decisão 

proferida em ação com efeito erga omnes, de modo que não pode ser 

considerada como fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito 

suficiente para influir no julgamento da presente ação. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no Ag. 1.285.786/MA, Rel. Min. Eliana 

Calmon, julgado em 20/5/2010)”. (destaquei) Posto isso, e pelo mais que 

nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; [2] STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. 

ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015 [3] 

Recurso Extraordinário 870947/SE

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504725-44.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO DO LAGO ALBUQUERQUE FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0504725-44.2015.8.11.0041. AUTOR: ARMANDO DO LAGO 

ALBUQUERQUE FILHO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

ARMANDO DO LAGO ALBUQUERQUE FILHO ajuizou a presente ação de 

cobrança, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados, 

sob alegação de que é servidor do requerido e sofreu prejuízos 

financeiros, quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 

1994, este não observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a 

diferença salarial no percentual de 11,98%. Sustenta o Requerente, que o 

todas as instancias jurisdicionais, incluindo a Corte Superior, firmaram o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao recebimento da 

recomposição da diferença de 11,98%. Desse modo, busca por meio do 

presente caderno processual, a condenação do Requerido para 

incorporar à remuneração o percentual de 11,98%, decorrente da perda 

salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem 

como, a condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da 

incorporação, com incidência sobre quaisquer verbas percebidas, 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens. Instruiu a inicial com os 

documentos. Devidamente citado o requerido, apresentou contestação, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 252 de 558



alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva e a prescrição 

quinquenal em razão da reestruturação da carreira dos professores da 

educação superior da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso; 

no mérito, afirmou que os servidores do Poder Executivo, não fazem jus 

ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, já 

que os seus proventos eram estipulados e pagos com base no último dia 

do mês em referência, pugnou ao final, pela improcedência da demanda 

(ID. 694933). Réplica à contestação acostada no ID. 539177. É a síntese 

do necessário. Fundamento e decido Cuida-se de ação de cobrança na 

qual busca a parte autora o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da conversão da remuneração no período de instituição da 

URV, por força da Lei nº. 8.880/1994. Registro que o desate da liça não 

demanda atividade probatória em audiência, visto que o seu mérito envolve 

questões unicamente de direito, que podem ser resolvidas, mediante o 

julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC[1]. 

Assim, anteriormente a analise do mérito da demanda, passo a apreciação 

da preliminar, aventada na contestação. Preliminarmente, o Estado alega 

ilegitimidade passiva em figurar no polo da lide, entrementes, o e. TJMT em 

decisões análogas ao objeto principal da presente demanda consignou 

que “[...] Mesmo sendo a Universidade do Estado de Mato 

Grosso-UNEMAT, fundação pública com personalidade jurídica própria, 

com autonomia de gestão financeira, o Estado de Mato Grosso tem 

legitimidade para responder à ação, porquanto é o responsável principal 

pela receita da instituição, bem como o ordenador da despesa com 

pessoal desta.” (Apelação / Remessa Necessária 46671/2017, Des. 

Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

05/06/2017, Publicado em 21/06/2017). Assim, este juízo reverbera a 

mesma premissa da legitimidade de fato do Estado na demanda. Quanto à 

alegada fulminação da pretensão pela prescrição quinquenal, acentuou 

que a legislação que regulamenta a reestruturação/reformulação de 

determinada carreira do funcionalismo público, não deve ser o termo inicial 

para a contagem do prazo prescricional, à medida que não é possível 

afirmar que tal reformulação observou plenamente a defasagem na 

remuneração do servidor, em razão de possível erro na aplicação da 

metodologia de conversão de Cruzeiros para Real. Com efeito, “o 

entendimento do STJ é firme no sentido de que, em pleitos de diferenças 

salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se 

opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por 

configurar-se relação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula 

85/STJ”. (STJ, AgRg no REsp 1529479/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015). Nesse sentido é 

o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado da Federação: 

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) 

— PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A 

CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL 

EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL 

— REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO 

— LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a 

prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da 

distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, 

apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por 

arbitramento. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. 

(Apelação / Remessa Necessária 110915/2017, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA 

IMPROCEDENTE – URV - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 85 DO STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE 

DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO 

DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO 

CPC – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO 

STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se 

manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de 

errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a 

Súmula 85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, 

e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”. 4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 144613/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

19/04/2018)” (negritei) Deste modo, tendo em vista que a presente 

demanda foi ajuizada em 17/12/2015, ocorrerá tão somente a prescrição 

das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura 

deste feito. Assim, inexistindo outras questões preambulares, além da 

adredemente apreciada, passo a análise do mérito da contenda. A 

implementação do Plano Real, com a conversão dos valores de 

vencimentos e proventos expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

provocou perda significativa no valor real da remuneração dos servidores 

públicos. Deveras, a Legislação Federal que instituiu a Unidade Real de 

Valor (Lei nº 8.880/94), não se destinou a assegurar incremento salarial 

dos servidores públicos, porém, definiu o critério para a conversão da 

moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, vejamos: “Art. 22. Os valores 

das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções 

de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994: I - dividindo-se o valor 

nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à 

conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida 

provisória e; II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do 

inciso anterior. § 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá 

resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos 

efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 

1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso 

XV, e 95, inciso III, da Constituição”. (negritei) Da leitura do 

supramencionado artigo permite concluir que a data de conversão 

determinada na Lei Federal era 1º de março de 1994, levando-se em conta 

os meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994. 

Desse modo, provavelmente os servidores que não recebiam seus 

vencimentos no último dia do mês, sofreram decréscimo relativo aos dias 

que não foram incluídos na correção, salvo se já tinha sido corrigida a 

defasagem remuneratória. Vale destacar, nesse contexto, que o recálculo 

dos vencimentos com base na conversão correta em URV não diz 

respeito a aumento salarial e sim da plena execução de medida prevista no 

ordenamento jurídico, mormente a legislação encimada. Para mais, tal 

recálculo deveria ser verificado por todas as pessoas jurídicas de direito 

público, em outras palavras é extensivo aos servidores públicos de todas 

as esferas (Municipal, Estadual ou Federal), independentemente do poder 

ao qual estão vinculados (Executivo, Legislativo ou Judiciário). Torna-se 

de vital importância reconhecer, que reajustes determinados por lei 

superveniente à Lei nº 8.880/94, não têm o condão de corrigir equívocos 

procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por 

se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não 

podem ser compensadas. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. URV. MEMBROS DA CÂMARA DE 

VEREADORES DO MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA. 1. Inicialmente, rejeita-se a 

preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação 

específica da sentença. A leitura do recurso de apelação evidencia que o 

mesmo atende ao princípio da dialeticidade, tendo apresentado 

argumentos claros e diretos, com o objetivo de infirmar os fundamentos da 

decisão atacada. 2. A preliminar de prescrição do fundo do direito também 

merece rejeição, tendo em vista que a obrigação consistente no 

pagamento de vencimentos a servidores públicos (podendo assim ser 

considerada a cobrança resultante de eventual equívoco na conversão da 

URV) é questão de trato sucessivo, que importa na renovação do prazo 

prescricional mês a mês, não sendo, portanto, hipótese de prescrição do 

fundo do direito, mas tão somente das prestações vencidas em data 

anterior ao qüinqüênio que antecedeu o ajuizamento da ação. 3. No mérito, 

corretos os Apelantes ao se manifestarem acerca da desnecessidade da 

prova da data de pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994, eis que quanto aos servidores e membros do Poder 

Legislativo já restou reconhecido o direito à reposição no patamar de 

11,98%. APELO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-BA - APL: 
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00000061220078050207 BA 0000006-12.2007.8.05.0207, Relator: Maria 

da Purificação da Silva, Data de Julgamento: 28/05/2012, Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: 17/11/2012)”. (negritei) Sendo assim, os 

servidores do Executivo, no qual se engloba o requerente, tem direito à 

incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de possível 

equivoco na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor. 

Noutro norte, em relação à perfectibilização do direito a incorporação, o 

entendimento preponderante, inclusive do Tribunal de Justiça do Estadual 

de Mato Grosso é no sentido de que eventual montante deve ser apurado 

na fase de liquidação de sentença por arbitramento. A propósito, o 

Superior Tribunal Federal, firmou entendimento, na sistemática da 

repercussão geral, RE-RG 561.836, rel. min. Luiz Fux, DJe 10.12.2014, de 

que o direito ao percentual de 11,98%, deve perpassar por processo de 

liquidação, in litteris: “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: 

Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do 

processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da 

União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da 

República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que 

regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei) A luz dessas 

premissas, reafirmo que é na fase de liquidação de sentença que deverá 

ser apurada a concreta existência da perda salarial a parte requerente e 

qual o índice devido, tendo como limitação o percentual de 11,98%. Aliás, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, 

Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a 

incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de 

liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o 

cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo 

pagamento[2]. Nesse contexto, é farta jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (grifei) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE – URV - 

PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ 

– APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”.4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 128092/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

20/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (ressaltei) Observo, por relevante, que os 

valores que, por ventura, serão recebidos, a título de diferença no cálculo 

da URV, possuem natureza salarial e não indenizatória. Portanto, sobre 

estes deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição 

previdenciária. Confiram-se, nesse contexto, os seguintes arestos: 

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO 

DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO DE 

SERVIDORES. CONVERSÃO DA URV PARA O REAL. PARCELA 

RESULTANTE DAS DIFERENÇAS APURADAS. NATUREZA SALARIAL. 

MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. 

POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 1. A 

jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as verbas 

resultantes da diferença apurada na conversão da remuneração dos 

servidores da URV para o Real têm natureza salarial e, como tal, estão 

sujeitas à incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária. 

Precedentes: RMS 27.468/RS, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 

05/11/2008; RMS 19.089/DF, 1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 

20/02/2006; AgRg no RMS 27.335/RS, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, 

DJe de 1º/12/2008; AgRg no RMS 27.361/RS, 1ª Turma, Min. Francisco 

Falcão, DJe de 10/12/2008; RMS 19.196/MS, 1ª Turma, Min. José Delgado, 

DJ de 30/05/2005; RMS 19.088/DF, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJ de 

20/04/2007. 2. A multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC só 
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deve ser aplicada quando se evidencia que os embargos foram opostos 

com a intenção de retardar a solução do litígio, o que não é o caso dos 

autos. 3. "Conquanto esta Corte admita que para concessão da gratuidade 

da justiça basta mera declaração do interessado acerca da 

hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de 

presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador 

que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado" (AgRg no Ag 925756/RJ, 

4ª Turma, Min. Fernando Gonçalves, DJe de 03/03/2008). 4. Recurso 

ordinário a que se dá parcial provimento. (RMS 27.338/RS, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, julgado em 03/03/2009).” (negritei) “TRIBUTÁRIO 

IMPOSTO DE RENDA DIFERENÇAS ORIUNDAS DA CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM URV VERBA PAGA 

EM ATRASO NATUREZA REMUNERATÓRIA RESOLUÇÃO 245/STF 

INAPLICABILIDADE . 1. As diferenças resultantes da conversão do 

vencimento de servidor público estadual em URV, por ocasião da 

instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória. 2. A 

Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se 

aplica ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos 

magistrados pela Lei n. 9.655/98. Ademais, não se trata de decisão 

proferida em ação com efeito erga omnes, de modo que não pode ser 

considerada como fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito 

suficiente para influir no julgamento da presente ação. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no Ag. 1.285.786/MA, Rel. Min. Eliana 

Calmon, julgado em 20/5/2010)”. (destaquei) Posto isso, e pelo mais que 

nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; [2] STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. 

ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015 [3] 

Recurso Extraordinário 870947/SE

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006534-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERLITA INEZ DE LEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1006534-75.2016.8.11.0041. AUTOR: ERLITA INEZ DE LEMES RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. ERLITA INEZ DE LEMES ajuizou a 

presente ação declaratória com cobrança, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos qualificados, sob alegação de que é servidora do 

requerido e sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, este não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Sustenta a Requerente, que o Supremo Tribunal Federal por meio 

de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que os servidores 

públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 

11,98%. Desse modo, busca por meio do presente caderno processual, a 

condenação do Requerido para incorporar à remuneração o percentual de 

11,98%, decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do 

cruzeiro real para URV, bem como, a condenação ao pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre 

quaisquer verbas percebidas, férias, gratificações e demais vantagens. 

Instruiu a inicial com os documentos. No ID. 1468787 foi indeferida a liminar 

pleiteada. Devidamente citado o requerido, apresentou contestação, 

alegando preliminarmente a prescrição quinquenal e a reestruturação da 

carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde; no mérito, afirmou 

que os servidores do Poder Executivo, não fazem jus ao 

recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, já que 

os seus proventos eram estipulados e pagos com base no último dia do 

mês em referência, pugnou ao final, pela improcedência da demanda (ID. 

1542352). Réplica à contestação acostada no ID. 1588961. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido Cuida-se de ação declaratória com 

cobrança na qual busca a parte autora o pagamento das diferenças 

salariais decorrentes da conversão da remuneração no período de 

instituição da URV, por força da Lei nº. 8.880/1994. Registro que o desate 

da liça não demanda atividade probatória em audiência, visto que o seu 

mérito envolve questões unicamente de direito, que podem ser resolvidas, 

mediante o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, 

do CPC[1]. Assim, anteriormente a analise do mérito da demanda, passo a 

apreciação da preliminar, aventada na contestação. Quanto à alegada 

fulminação da pretensão pela prescrição quinquenal, acentuou que a 

legislação que regulamenta a reestruturação/reformulação de determinada 

carreira do funcionalismo público, não deve ser o termo inicial para a 

contagem do prazo prescricional, à medida que não é possível afirmar que 

tal reformulação observou plenamente a defasagem na remuneração do 

servidor, em razão de possível erro na aplicação da metodologia de 

conversão de Cruzeiros para Real. Com efeito, “o entendimento do STJ é 

firme no sentido de que, em pleitos de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do 

fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, por configurar-se relação de trato 

sucessivo, conforme disposto na Súmula 85/STJ”. (STJ, AgRg no REsp 

1529479/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 

27/10/2015, DJe 13/11/2015). Nesse sentido é o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado da Federação: “APELAÇÃO/REMESSA 

NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — 

PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA 

DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE 

DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição 

das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da 

petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do 

percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, 

devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. 

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / 

Remessa Necessária 110915/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE 

– URV - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 

DO STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – JUROS 

MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 
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aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”. 4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 144613/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

19/04/2018)” (negritei) Deste modo, tendo em vista que a presente 

demanda foi ajuizada em 17/05/2016, ocorrerá tão somente a prescrição 

das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura 

deste feito. Assim, inexistindo outras questões preambulares, além da 

adredemente apreciada, passo a análise do mérito da contenda. A 

implementação do Plano Real, com a conversão dos valores de 

vencimentos e proventos expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

provocou perda significativa no valor real da remuneração dos servidores 

públicos. Deveras, a Legislação Federal que instituiu a Unidade Real de 

Valor (Lei nº 8.880/94), não se destinou a assegurar incremento salarial 

dos servidores públicos, porém, definiu o critério para a conversão da 

moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, vejamos: “Art. 22. Os valores 

das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções 

de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994: I - dividindo-se o valor 

nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à 

conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida 

provisória e; II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do 

inciso anterior. § 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá 

resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos 

efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 

1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso 

XV, e 95, inciso III, da Constituição”. (negritei) Da leitura do 

supramencionado artigo permite concluir que a data de conversão 

determinada na Lei Federal era 1º de março de 1994, levando-se em conta 

os meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994. 

Desse modo, provavelmente os servidores que não recebiam seus 

vencimentos no último dia do mês, sofreram decréscimo relativo aos dias 

que não foram incluídos na correção, salvo se já tinha sido corrigida a 

defasagem remuneratória. Vale destacar, nesse contexto, que o recálculo 

dos vencimentos com base na conversão correta em URV não diz 

respeito a aumento salarial e sim da plena execução de medida prevista no 

ordenamento jurídico, mormente a legislação encimada. Para mais, tal 

recálculo deveria ser verificado por todas as pessoas jurídicas de direito 

público, em outras palavras é extensivo aos servidores públicos de todas 

as esferas (Municipal, Estadual ou Federal), independentemente do poder 

ao qual estão vinculados (Executivo, Legislativo ou Judiciário). Torna-se 

de vital importância reconhecer, que reajustes determinados por lei 

superveniente à Lei nº 8.880/94, não têm o condão de corrigir equívocos 

procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por 

se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não 

podem ser compensadas. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. URV. MEMBROS DA CÂMARA DE 

VEREADORES DO MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA. 1. Inicialmente, rejeita-se a 

preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação 

específica da sentença. A leitura do recurso de apelação evidencia que o 

mesmo atende ao princípio da dialeticidade, tendo apresentado 

argumentos claros e diretos, com o objetivo de infirmar os fundamentos da 

decisão atacada. 2. A preliminar de prescrição do fundo do direito também 

merece rejeição, tendo em vista que a obrigação consistente no 

pagamento de vencimentos a servidores públicos (podendo assim ser 

considerada a cobrança resultante de eventual equívoco na conversão da 

URV) é questão de trato sucessivo, que importa na renovação do prazo 

prescricional mês a mês, não sendo, portanto, hipótese de prescrição do 

fundo do direito, mas tão somente das prestações vencidas em data 

anterior ao qüinqüênio que antecedeu o ajuizamento da ação. 3. No mérito, 

corretos os Apelantes ao se manifestarem acerca da desnecessidade da 

prova da data de pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994, eis que quanto aos servidores e membros do Poder 

Legislativo já restou reconhecido o direito à reposição no patamar de 

11,98%. APELO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-BA - APL: 

00000061220078050207 BA 0000006-12.2007.8.05.0207, Relator: Maria 

da Purificação da Silva, Data de Julgamento: 28/05/2012, Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: 17/11/2012)”. (negritei) Sendo assim, os 

servidores do Executivo, no qual se engloba a requerente, tem direito à 

incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de possível 

equivoco na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor. 

Noutro norte, em relação à perfectibilização do direito a incorporação, o 

entendimento preponderante, inclusive do Tribunal de Justiça do Estadual 

de Mato Grosso é no sentido de que eventual montante deve ser apurado 

na fase de liquidação de sentença por arbitramento. A propósito, o 

Superior Tribunal Federal, firmou entendimento, na sistemática da 

repercussão geral, RE-RG 561.836, rel. min. Luiz Fux, DJe 10.12.2014, de 

que o direito ao percentual de 11,98%, deve perpassar por processo de 

liquidação, in litteris: “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: 

Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do 

processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da 

União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da 

República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que 

regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei) A luz dessas 

premissas, reafirmo que é na fase de liquidação de sentença que deverá 

ser apurada a concreta existência da perda salarial a parte requerente e 

qual o índice devido, tendo como limitação o percentual de 11,98%. Aliás, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, 

Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a 

incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de 

liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o 

cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo 

pagamento[2]. Nesse contexto, é farta jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 
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ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (grifei) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE – URV - 

PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ 

– APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”.4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 128092/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

20/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (ressaltei) Observo, por relevante, que os 

valores que, por ventura, serão recebidos, a título de diferença no cálculo 

da URV, possuem natureza salarial e não indenizatória. Portanto, sobre 

estes deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição 

previdenciária. Confiram-se, nesse contexto, os seguintes arestos: 

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO 

DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO DE 

SERVIDORES. CONVERSÃO DA URV PARA O REAL. PARCELA 

RESULTANTE DAS DIFERENÇAS APURADAS. NATUREZA SALARIAL. 

MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. 

POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 1. A 

jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as verbas 

resultantes da diferença apurada na conversão da remuneração dos 

servidores da URV para o Real têm natureza salarial e, como tal, estão 

sujeitas à incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária. 

Precedentes: RMS 27.468/RS, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 

05/11/2008; RMS 19.089/DF, 1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 

20/02/2006; AgRg no RMS 27.335/RS, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, 

DJe de 1º/12/2008; AgRg no RMS 27.361/RS, 1ª Turma, Min. Francisco 

Falcão, DJe de 10/12/2008; RMS 19.196/MS, 1ª Turma, Min. José Delgado, 

DJ de 30/05/2005; RMS 19.088/DF, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJ de 

20/04/2007. 2. A multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC só 

deve ser aplicada quando se evidencia que os embargos foram opostos 

com a intenção de retardar a solução do litígio, o que não é o caso dos 

autos. 3. "Conquanto esta Corte admita que para concessão da gratuidade 

da justiça basta mera declaração do interessado acerca da 

hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de 

presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador 

que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado" (AgRg no Ag 925756/RJ, 

4ª Turma, Min. Fernando Gonçalves, DJe de 03/03/2008). 4. Recurso 

ordinário a que se dá parcial provimento. (RMS 27.338/RS, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, julgado em 03/03/2009).” (negritei) “TRIBUTÁRIO 

IMPOSTO DE RENDA DIFERENÇAS ORIUNDAS DA CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM URV VERBA PAGA 

EM ATRASO NATUREZA REMUNERATÓRIA RESOLUÇÃO 245/STF 

INAPLICABILIDADE . 1. As diferenças resultantes da conversão do 

vencimento de servidor público estadual em URV, por ocasião da 

instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória. 2. A 

Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se 

aplica ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos 

magistrados pela Lei n. 9.655/98. Ademais, não se trata de decisão 

proferida em ação com efeito erga omnes, de modo que não pode ser 

considerada como fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito 

suficiente para influir no julgamento da presente ação. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no Ag. 1.285.786/MA, Rel. Min. Eliana 

Calmon, julgado em 20/5/2010)”. (destaquei) Posto isso, e pelo mais que 

nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; [2] STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. 

ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015 [3] 

Recurso Extraordinário 870947/SE

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006915-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENYR ANDREOTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 257 de 558



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1006915-83.2016.8.11.0041. AUTOR: GENYR ANDREOTTO RÉU: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. GENYR ANDREOTTO CAVÉQUIA ajuizou a 

presente ação declaratória com cobrança, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos qualificados, sob alegação de que é servidora do 

requerido e sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, este não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Sustenta a Requerente, que o Supremo Tribunal Federal por meio 

de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que os servidores 

públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 

11,98%. Desse modo, busca por meio do presente caderno processual, a 

condenação do Requerido para incorporar à remuneração o percentual de 

11,98%, decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do 

cruzeiro real para URV, bem como, a condenação ao pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre 

quaisquer verbas percebidas, férias, gratificações e demais vantagens. 

Instruiu a inicial com os documentos. No ID. 1411045 foi indeferida a liminar 

pleiteada. Devidamente citado o requerido, apresentou contestação, 

alegando preliminarmente a prescrição quinquenal e a reestruturação da 

carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde; no mérito, afirmou 

que os servidores do Poder Executivo, não fazem jus ao 

recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, já que 

os seus proventos eram estipulados e pagos com base no último dia do 

mês em referência, pugnou ao final, pela improcedência da demanda (ID. 

1528222). Réplica à contestação acostada no ID. 1628124. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido Cuida-se de ação declaratória com 

cobrança na qual busca a parte autora o pagamento das diferenças 

salariais decorrentes da conversão da remuneração no período de 

instituição da URV, por força da Lei nº. 8.880/1994. Registro que o desate 

da liça não demanda atividade probatória em audiência, visto que o seu 

mérito envolve questões unicamente de direito, que podem ser resolvidas, 

mediante o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, 

do CPC[1]. Assim, anteriormente a analise do mérito da demanda, passo a 

apreciação da preliminar, aventada na contestação. Quanto à alegada 

fulminação da pretensão pela prescrição quinquenal, acentuou que a 

legislação que regulamenta a reestruturação/reformulação de determinada 

carreira do funcionalismo público, não deve ser o termo inicial para a 

contagem do prazo prescricional, à medida que não é possível afirmar que 

tal reformulação observou plenamente a defasagem na remuneração do 

servidor, em razão de possível erro na aplicação da metodologia de 

conversão de Cruzeiros para Real. Com efeito, “o entendimento do STJ é 

firme no sentido de que, em pleitos de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do 

fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, por configurar-se relação de trato 

sucessivo, conforme disposto na Súmula 85/STJ”. (STJ, AgRg no REsp 

1529479/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 

27/10/2015, DJe 13/11/2015). Nesse sentido é o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado da Federação: “APELAÇÃO/REMESSA 

NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — 

PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA 

DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE 

DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição 

das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da 

petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do 

percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, 

devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. 

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / 

Remessa Necessária 110915/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE 

– URV - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 

DO STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – JUROS 

MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”. 4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 144613/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

19/04/2018)” (negritei) Deste modo, tendo em vista que a presente 

demanda foi ajuizada em 19/05/2016, ocorrerá tão somente a prescrição 

das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura 

deste feito. Assim, inexistindo outras questões preambulares, além da 

adredemente apreciada, passo a análise do mérito da contenda. A 

implementação do Plano Real, com a conversão dos valores de 

vencimentos e proventos expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

provocou perda significativa no valor real da remuneração dos servidores 

públicos. Deveras, a Legislação Federal que instituiu a Unidade Real de 

Valor (Lei nº 8.880/94), não se destinou a assegurar incremento salarial 

dos servidores públicos, porém, definiu o critério para a conversão da 

moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, vejamos: “Art. 22. Os valores 

das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções 

de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994: I - dividindo-se o valor 

nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à 

conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida 

provisória e; II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do 

inciso anterior. § 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá 

resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos 

efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 

1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso 

XV, e 95, inciso III, da Constituição”. (negritei) Da leitura do 

supramencionado artigo permite concluir que a data de conversão 

determinada na Lei Federal era 1º de março de 1994, levando-se em conta 

os meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994. 

Desse modo, provavelmente os servidores que não recebiam seus 

vencimentos no último dia do mês, sofreram decréscimo relativo aos dias 

que não foram incluídos na correção, salvo se já tinha sido corrigida a 

defasagem remuneratória. Vale destacar, nesse contexto, que o recálculo 

dos vencimentos com base na conversão correta em URV não diz 

respeito a aumento salarial e sim da plena execução de medida prevista no 

ordenamento jurídico, mormente a legislação encimada. Para mais, tal 

recálculo deveria ser verificado por todas as pessoas jurídicas de direito 

público, em outras palavras é extensivo aos servidores públicos de todas 

as esferas (Municipal, Estadual ou Federal), independentemente do poder 

ao qual estão vinculados (Executivo, Legislativo ou Judiciário). Torna-se 

de vital importância reconhecer, que reajustes determinados por lei 

superveniente à Lei nº 8.880/94, não têm o condão de corrigir equívocos 

procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por 

se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não 

podem ser compensadas. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. URV. MEMBROS DA CÂMARA DE 

VEREADORES DO MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA. 1. Inicialmente, rejeita-se a 

preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação 

específica da sentença. A leitura do recurso de apelação evidencia que o 

mesmo atende ao princípio da dialeticidade, tendo apresentado 

argumentos claros e diretos, com o objetivo de infirmar os fundamentos da 

decisão atacada. 2. A preliminar de prescrição do fundo do direito também 

merece rejeição, tendo em vista que a obrigação consistente no 

pagamento de vencimentos a servidores públicos (podendo assim ser 

considerada a cobrança resultante de eventual equívoco na conversão da 

URV) é questão de trato sucessivo, que importa na renovação do prazo 
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prescricional mês a mês, não sendo, portanto, hipótese de prescrição do 

fundo do direito, mas tão somente das prestações vencidas em data 

anterior ao qüinqüênio que antecedeu o ajuizamento da ação. 3. No mérito, 

corretos os Apelantes ao se manifestarem acerca da desnecessidade da 

prova da data de pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994, eis que quanto aos servidores e membros do Poder 

Legislativo já restou reconhecido o direito à reposição no patamar de 

11,98%. APELO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-BA - APL: 

00000061220078050207 BA 0000006-12.2007.8.05.0207, Relator: Maria 

da Purificação da Silva, Data de Julgamento: 28/05/2012, Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: 17/11/2012)”. (negritei) Sendo assim, os 

servidores do Executivo, no qual se engloba a requerente, tem direito à 

incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de possível 

equivoco na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor. 

Noutro norte, em relação à perfectibilização do direito a incorporação, o 

entendimento preponderante, inclusive do Tribunal de Justiça do Estadual 

de Mato Grosso é no sentido de que eventual montante deve ser apurado 

na fase de liquidação de sentença por arbitramento. A propósito, o 

Superior Tribunal Federal, firmou entendimento, na sistemática da 

repercussão geral, RE-RG 561.836, rel. min. Luiz Fux, DJe 10.12.2014, de 

que o direito ao percentual de 11,98%, deve perpassar por processo de 

liquidação, in litteris: “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: 

Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do 

processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da 

União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da 

República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que 

regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei) A luz dessas 

premissas, reafirmo que é na fase de liquidação de sentença que deverá 

ser apurada a concreta existência da perda salarial a parte requerente e 

qual o índice devido, tendo como limitação o percentual de 11,98%. Aliás, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, 

Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a 

incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de 

liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o 

cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo 

pagamento[2]. Nesse contexto, é farta jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (grifei) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE – URV - 

PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ 

– APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”.4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 128092/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

20/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (ressaltei) Observo, por relevante, que os 

valores que, por ventura, serão recebidos, a título de diferença no cálculo 

da URV, possuem natureza salarial e não indenizatória. Portanto, sobre 

estes deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição 

previdenciária. Confiram-se, nesse contexto, os seguintes arestos: 

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO 

DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO DE 

SERVIDORES. CONVERSÃO DA URV PARA O REAL. PARCELA 

RESULTANTE DAS DIFERENÇAS APURADAS. NATUREZA SALARIAL. 

MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. 

POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 1. A 

jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as verbas 

resultantes da diferença apurada na conversão da remuneração dos 

servidores da URV para o Real têm natureza salarial e, como tal, estão 
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sujeitas à incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária. 

Precedentes: RMS 27.468/RS, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 

05/11/2008; RMS 19.089/DF, 1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 

20/02/2006; AgRg no RMS 27.335/RS, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, 

DJe de 1º/12/2008; AgRg no RMS 27.361/RS, 1ª Turma, Min. Francisco 

Falcão, DJe de 10/12/2008; RMS 19.196/MS, 1ª Turma, Min. José Delgado, 

DJ de 30/05/2005; RMS 19.088/DF, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJ de 

20/04/2007. 2. A multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC só 

deve ser aplicada quando se evidencia que os embargos foram opostos 

com a intenção de retardar a solução do litígio, o que não é o caso dos 

autos. 3. "Conquanto esta Corte admita que para concessão da gratuidade 

da justiça basta mera declaração do interessado acerca da 

hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de 

presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador 

que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado" (AgRg no Ag 925756/RJ, 

4ª Turma, Min. Fernando Gonçalves, DJe de 03/03/2008). 4. Recurso 

ordinário a que se dá parcial provimento. (RMS 27.338/RS, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, julgado em 03/03/2009).” (negritei) “TRIBUTÁRIO 

IMPOSTO DE RENDA DIFERENÇAS ORIUNDAS DA CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM URV VERBA PAGA 

EM ATRASO NATUREZA REMUNERATÓRIA RESOLUÇÃO 245/STF 

INAPLICABILIDADE . 1. As diferenças resultantes da conversão do 

vencimento de servidor público estadual em URV, por ocasião da 

instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória. 2. A 

Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se 

aplica ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos 

magistrados pela Lei n. 9.655/98. Ademais, não se trata de decisão 

proferida em ação com efeito erga omnes, de modo que não pode ser 

considerada como fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito 

suficiente para influir no julgamento da presente ação. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no Ag. 1.285.786/MA, Rel. Min. Eliana 

Calmon, julgado em 20/5/2010)”. (destaquei) Posto isso, e pelo mais que 

nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; [2] STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. 

ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015 [3] 

Recurso Extraordinário 870947/SE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1004644-04.2016.8.11.0041. AUTOR: GUIOMAR CRISPIN PEREIRA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. GUIOMAR CRISPIM PEREIRA 

ajuizou a presente ação declaratória com cobrança, em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, ambos qualificados, sob alegação de que é servidora 

do requerido e sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, este não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Sustenta a Requerente, que o Supremo Tribunal Federal por meio 

de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que os servidores 

públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 

11,98%. Desse modo, busca por meio do presente caderno processual, a 

condenação do Requerido para incorporar à remuneração o percentual de 

11,98%, decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do 

cruzeiro real para URV, bem como, a condenação ao pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre 

quaisquer verbas percebidas, férias, gratificações e demais vantagens. 

Instruiu a inicial com os documentos. No ID. 821278 foi indeferida a liminar 

pleiteada. Devidamente citado o requerido, apresentou contestação, 

alegando preliminarmente a prescrição quinquenal e a reestruturação da 

carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde; no mérito, afirmou 

que os servidores do Poder Executivo, não fazem jus ao 

recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, já que 

os seus proventos eram estipulados e pagos com base no último dia do 

mês em referência, pugnou ao final, pela improcedência da demanda (ID. 

1443303). Réplica à contestação acostada no ID. 1614842. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido Cuida-se de ação declaratória com 

cobrança na qual busca a parte autora o pagamento das diferenças 

salariais decorrentes da conversão da remuneração no período de 

instituição da URV, por força da Lei nº. 8.880/1994. Registro que o desate 

da liça não demanda atividade probatória em audiência, visto que o seu 

mérito envolve questões unicamente de direito, que podem ser resolvidas, 

mediante o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, 

do CPC[1]. Assim, anteriormente a analise do mérito da demanda, passo a 

apreciação da preliminar, aventada na contestação. Quanto à alegada 

fulminação da pretensão pela prescrição quinquenal, acentuou que a 

legislação que regulamenta a reestruturação/reformulação de determinada 

carreira do funcionalismo público, não deve ser o termo inicial para a 

contagem do prazo prescricional, à medida que não é possível afirmar que 

tal reformulação observou plenamente a defasagem na remuneração do 

servidor, em razão de possível erro na aplicação da metodologia de 

conversão de Cruzeiros para Real. Com efeito, “o entendimento do STJ é 

firme no sentido de que, em pleitos de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do 

fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, por configurar-se relação de trato 

sucessivo, conforme disposto na Súmula 85/STJ”. (STJ, AgRg no REsp 

1529479/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 

27/10/2015, DJe 13/11/2015). Nesse sentido é o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado da Federação: “APELAÇÃO/REMESSA 

NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — 

PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA 

DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE 

DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição 

das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da 

petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do 

percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, 

devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. 

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / 

Remessa Necessária 110915/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE 

– URV - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 
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DO STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – JUROS 

MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”. 4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 144613/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

19/04/2018)” (negritei) Deste modo, tendo em vista que a presente 

demanda foi ajuizada em 05/04/2016, ocorrerá tão somente a prescrição 

das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura 

deste feito. Assim, inexistindo outras questões preambulares, além da 

adredemente apreciada, passo a análise do mérito da contenda. A 

implementação do Plano Real, com a conversão dos valores de 

vencimentos e proventos expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

provocou perda significativa no valor real da remuneração dos servidores 

públicos. Deveras, a Legislação Federal que instituiu a Unidade Real de 

Valor (Lei nº 8.880/94), não se destinou a assegurar incremento salarial 

dos servidores públicos, porém, definiu o critério para a conversão da 

moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, vejamos: “Art. 22. Os valores 

das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções 

de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994: I - dividindo-se o valor 

nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à 

conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida 

provisória e; II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do 

inciso anterior. § 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá 

resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos 

efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 

1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso 

XV, e 95, inciso III, da Constituição”. (negritei) Da leitura do 

supramencionado artigo permite concluir que a data de conversão 

determinada na Lei Federal era 1º de março de 1994, levando-se em conta 

os meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994. 

Desse modo, provavelmente os servidores que não recebiam seus 

vencimentos no último dia do mês, sofreram decréscimo relativo aos dias 

que não foram incluídos na correção, salvo se já tinha sido corrigida a 

defasagem remuneratória. Vale destacar, nesse contexto, que o recálculo 

dos vencimentos com base na conversão correta em URV não diz 

respeito a aumento salarial e sim da plena execução de medida prevista no 

ordenamento jurídico, mormente a legislação encimada. Para mais, tal 

recálculo deveria ser verificado por todas as pessoas jurídicas de direito 

público, em outras palavras é extensivo aos servidores públicos de todas 

as esferas (Municipal, Estadual ou Federal), independentemente do poder 

ao qual estão vinculados (Executivo, Legislativo ou Judiciário). Torna-se 

de vital importância reconhecer, que reajustes determinados por lei 

superveniente à Lei nº 8.880/94, não têm o condão de corrigir equívocos 

procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por 

se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não 

podem ser compensadas. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. URV. MEMBROS DA CÂMARA DE 

VEREADORES DO MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA. 1. Inicialmente, rejeita-se a 

preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação 

específica da sentença. A leitura do recurso de apelação evidencia que o 

mesmo atende ao princípio da dialeticidade, tendo apresentado 

argumentos claros e diretos, com o objetivo de infirmar os fundamentos da 

decisão atacada. 2. A preliminar de prescrição do fundo do direito também 

merece rejeição, tendo em vista que a obrigação consistente no 

pagamento de vencimentos a servidores públicos (podendo assim ser 

considerada a cobrança resultante de eventual equívoco na conversão da 

URV) é questão de trato sucessivo, que importa na renovação do prazo 

prescricional mês a mês, não sendo, portanto, hipótese de prescrição do 

fundo do direito, mas tão somente das prestações vencidas em data 

anterior ao qüinqüênio que antecedeu o ajuizamento da ação. 3. No mérito, 

corretos os Apelantes ao se manifestarem acerca da desnecessidade da 

prova da data de pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994, eis que quanto aos servidores e membros do Poder 

Legislativo já restou reconhecido o direito à reposição no patamar de 

11,98%. APELO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-BA - APL: 

00000061220078050207 BA 0000006-12.2007.8.05.0207, Relator: Maria 

da Purificação da Silva, Data de Julgamento: 28/05/2012, Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: 17/11/2012)”. (negritei) Sendo assim, os 

servidores do Executivo, no qual se engloba a requerente, tem direito à 

incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de possível 

equivoco na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor. 

Noutro norte, em relação à perfectibilização do direito a incorporação, o 

entendimento preponderante, inclusive do Tribunal de Justiça do Estadual 

de Mato Grosso é no sentido de que eventual montante deve ser apurado 

na fase de liquidação de sentença por arbitramento. A propósito, o 

Superior Tribunal Federal, firmou entendimento, na sistemática da 

repercussão geral, RE-RG 561.836, rel. min. Luiz Fux, DJe 10.12.2014, de 

que o direito ao percentual de 11,98%, deve perpassar por processo de 

liquidação, in litteris: “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: 

Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do 

processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da 

União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da 

República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que 

regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei) A luz dessas 

premissas, reafirmo que é na fase de liquidação de sentença que deverá 
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ser apurada a concreta existência da perda salarial a parte requerente e 

qual o índice devido, tendo como limitação o percentual de 11,98%. Aliás, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, 

Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a 

incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de 

liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o 

cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo 

pagamento[2]. Nesse contexto, é farta jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (grifei) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE – URV - 

PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ 

– APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”.4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 128092/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

20/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (ressaltei) Observo, por relevante, que os 

valores que, por ventura, serão recebidos, a título de diferença no cálculo 

da URV, possuem natureza salarial e não indenizatória. Portanto, sobre 

estes deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição 

previdenciária. Confiram-se, nesse contexto, os seguintes arestos: 

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO 

DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO DE 

SERVIDORES. CONVERSÃO DA URV PARA O REAL. PARCELA 

RESULTANTE DAS DIFERENÇAS APURADAS. NATUREZA SALARIAL. 

MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. 

POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 1. A 

jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as verbas 

resultantes da diferença apurada na conversão da remuneração dos 

servidores da URV para o Real têm natureza salarial e, como tal, estão 

sujeitas à incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária. 

Precedentes: RMS 27.468/RS, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 

05/11/2008; RMS 19.089/DF, 1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 

20/02/2006; AgRg no RMS 27.335/RS, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, 

DJe de 1º/12/2008; AgRg no RMS 27.361/RS, 1ª Turma, Min. Francisco 

Falcão, DJe de 10/12/2008; RMS 19.196/MS, 1ª Turma, Min. José Delgado, 

DJ de 30/05/2005; RMS 19.088/DF, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJ de 

20/04/2007. 2. A multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC só 

deve ser aplicada quando se evidencia que os embargos foram opostos 

com a intenção de retardar a solução do litígio, o que não é o caso dos 

autos. 3. "Conquanto esta Corte admita que para concessão da gratuidade 

da justiça basta mera declaração do interessado acerca da 

hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de 

presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador 

que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado" (AgRg no Ag 925756/RJ, 

4ª Turma, Min. Fernando Gonçalves, DJe de 03/03/2008). 4. Recurso 

ordinário a que se dá parcial provimento. (RMS 27.338/RS, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, julgado em 03/03/2009).” (negritei) “TRIBUTÁRIO 

IMPOSTO DE RENDA DIFERENÇAS ORIUNDAS DA CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM URV VERBA PAGA 

EM ATRASO NATUREZA REMUNERATÓRIA RESOLUÇÃO 245/STF 

INAPLICABILIDADE . 1. As diferenças resultantes da conversão do 

vencimento de servidor público estadual em URV, por ocasião da 

instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória. 2. A 

Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se 

aplica ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos 

magistrados pela Lei n. 9.655/98. Ademais, não se trata de decisão 

proferida em ação com efeito erga omnes, de modo que não pode ser 

considerada como fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito 

suficiente para influir no julgamento da presente ação. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no Ag. 1.285.786/MA, Rel. Min. Eliana 

Calmon, julgado em 20/5/2010)”. (destaquei) Posto isso, e pelo mais que 

nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; [2] STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. 

ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015 [3] 

Recurso Extraordinário 870947/SE

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1003384-86.2016.8.11.0041. AUTOR: CLOVIS LUCAS DA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. CLOVIS LUCAS DA SILVA 

ajuizou a presente ação declaratória com cobrança, em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, ambos qualificados, sob alegação de que é servidor 

do requerido e sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, este não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Sustenta o Requerente, que o Supremo Tribunal Federal por meio 

de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que os servidores 

públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 

11,98%. Desse modo, busca por meio do presente caderno processual, a 

condenação do Requerido para incorporar à remuneração o percentual de 

11,98%, decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do 

cruzeiro real para URV, bem como, a condenação ao pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre 

quaisquer verbas percebidas, férias, gratificações e demais vantagens. 

Instruiu a inicial com os documentos. No ID. 546418 foi indeferida a liminar 

pleiteada. Devidamente citado o requerido, apresentou contestação, 

alegando preliminarmente a prescrição quinquenal e a reestruturação da 

carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde; no mérito, afirmou 

que os servidores do Poder Executivo, não fazem jus ao 

recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, já que 

os seus proventos eram estipulados e pagos com base no último dia do 

mês em referência, pugnou ao final, pela improcedência da demanda (ID. 

1443247). Réplica à contestação acostada no ID. 1614740. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido Cuida-se de ação declaratória com 

cobrança na qual busca a parte autora o pagamento das diferenças 

salariais decorrentes da conversão da remuneração no período de 

instituição da URV, por força da Lei nº. 8.880/1994. Registro que o desate 

da liça não demanda atividade probatória em audiência, visto que o seu 

mérito envolve questões unicamente de direito, que podem ser resolvidas, 

mediante o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, 

do CPC[1]. Assim, anteriormente a analise do mérito da demanda, passo a 

apreciação da preliminar, aventada na contestação. Quanto à alegada 

fulminação da pretensão pela prescrição quinquenal, acentuou que a 

legislação que regulamenta a reestruturação/reformulação de determinada 

carreira do funcionalismo público, não deve ser o termo inicial para a 

contagem do prazo prescricional, à medida que não é possível afirmar que 

tal reformulação observou plenamente a defasagem na remuneração do 

servidor, em razão de possível erro na aplicação da metodologia de 

conversão de Cruzeiros para Real. Com efeito, “o entendimento do STJ é 

firme no sentido de que, em pleitos de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do 

fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, por configurar-se relação de trato 

sucessivo, conforme disposto na Súmula 85/STJ”. (STJ, AgRg no REsp 

1529479/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 

27/10/2015, DJe 13/11/2015). Nesse sentido é o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado da Federação: “APELAÇÃO/REMESSA 

NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — 

PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA 

DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE 

DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição 

das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da 

petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do 

percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, 

devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. 

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / 

Remessa Necessária 110915/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE 

– URV - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 

DO STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – JUROS 

MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”. 4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 144613/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

19/04/2018)” (negritei) Deste modo, tendo em vista que a presente 

demanda foi ajuizada em 08/03/2016, ocorrerá tão somente a prescrição 

das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura 

deste feito. Assim, inexistindo outras questões preambulares, além da 

adredemente apreciada, passo a análise do mérito da contenda. A 

implementação do Plano Real, com a conversão dos valores de 

vencimentos e proventos expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

provocou perda significativa no valor real da remuneração dos servidores 

públicos. Deveras, a Legislação Federal que instituiu a Unidade Real de 

Valor (Lei nº 8.880/94), não se destinou a assegurar incremento salarial 

dos servidores públicos, porém, definiu o critério para a conversão da 

moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, vejamos: “Art. 22. Os valores 

das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções 

de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994: I - dividindo-se o valor 

nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à 

conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida 

provisória e; II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do 

inciso anterior. § 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá 

resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos 

efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 

1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso 

XV, e 95, inciso III, da Constituição”. (negritei) Da leitura do 

supramencionado artigo permite concluir que a data de conversão 

determinada na Lei Federal era 1º de março de 1994, levando-se em conta 

os meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994. 

Desse modo, provavelmente os servidores que não recebiam seus 

vencimentos no último dia do mês, sofreram decréscimo relativo aos dias 

que não foram incluídos na correção, salvo se já tinha sido corrigida a 

defasagem remuneratória. Vale destacar, nesse contexto, que o recálculo 

dos vencimentos com base na conversão correta em URV não diz 

respeito a aumento salarial e sim da plena execução de medida prevista no 

ordenamento jurídico, mormente a legislação encimada. Para mais, tal 

recálculo deveria ser verificado por todas as pessoas jurídicas de direito 

público, em outras palavras é extensivo aos servidores públicos de todas 

as esferas (Municipal, Estadual ou Federal), independentemente do poder 

ao qual estão vinculados (Executivo, Legislativo ou Judiciário). Torna-se 

de vital importância reconhecer, que reajustes determinados por lei 

superveniente à Lei nº 8.880/94, não têm o condão de corrigir equívocos 

procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por 

se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não 

podem ser compensadas. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. URV. MEMBROS DA CÂMARA DE 
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VEREADORES DO MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA. 1. Inicialmente, rejeita-se a 

preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação 

específica da sentença. A leitura do recurso de apelação evidencia que o 

mesmo atende ao princípio da dialeticidade, tendo apresentado 

argumentos claros e diretos, com o objetivo de infirmar os fundamentos da 

decisão atacada. 2. A preliminar de prescrição do fundo do direito também 

merece rejeição, tendo em vista que a obrigação consistente no 

pagamento de vencimentos a servidores públicos (podendo assim ser 

considerada a cobrança resultante de eventual equívoco na conversão da 

URV) é questão de trato sucessivo, que importa na renovação do prazo 

prescricional mês a mês, não sendo, portanto, hipótese de prescrição do 

fundo do direito, mas tão somente das prestações vencidas em data 

anterior ao qüinqüênio que antecedeu o ajuizamento da ação. 3. No mérito, 

corretos os Apelantes ao se manifestarem acerca da desnecessidade da 

prova da data de pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994, eis que quanto aos servidores e membros do Poder 

Legislativo já restou reconhecido o direito à reposição no patamar de 

11,98%. APELO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-BA - APL: 

00000061220078050207 BA 0000006-12.2007.8.05.0207, Relator: Maria 

da Purificação da Silva, Data de Julgamento: 28/05/2012, Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: 17/11/2012)”. (negritei) Sendo assim, os 

servidores do Executivo, no qual se engloba o requerente, tem direito à 

incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de possível 

equivoco na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor. 

Noutro norte, em relação à perfectibilização do direito a incorporação, o 

entendimento preponderante, inclusive do Tribunal de Justiça do Estadual 

de Mato Grosso é no sentido de que eventual montante deve ser apurado 

na fase de liquidação de sentença por arbitramento. A propósito, o 

Superior Tribunal Federal, firmou entendimento, na sistemática da 

repercussão geral, RE-RG 561.836, rel. min. Luiz Fux, DJe 10.12.2014, de 

que o direito ao percentual de 11,98%, deve perpassar por processo de 

liquidação, in litteris: “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: 

Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do 

processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da 

União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da 

República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que 

regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei) A luz dessas 

premissas, reafirmo que é na fase de liquidação de sentença que deverá 

ser apurada a concreta existência da perda salarial a parte requerente e 

qual o índice devido, tendo como limitação o percentual de 11,98%. Aliás, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, 

Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a 

incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de 

liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o 

cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo 

pagamento[2]. Nesse contexto, é farta jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (grifei) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE – URV - 

PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ 

– APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”.4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 128092/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

20/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (ressaltei) Observo, por relevante, que os 

valores que, por ventura, serão recebidos, a título de diferença no cálculo 

da URV, possuem natureza salarial e não indenizatória. Portanto, sobre 

estes deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição 

previdenciária. Confiram-se, nesse contexto, os seguintes arestos: 
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“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO 

DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO DE 

SERVIDORES. CONVERSÃO DA URV PARA O REAL. PARCELA 

RESULTANTE DAS DIFERENÇAS APURADAS. NATUREZA SALARIAL. 

MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. 

POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 1. A 

jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as verbas 

resultantes da diferença apurada na conversão da remuneração dos 

servidores da URV para o Real têm natureza salarial e, como tal, estão 

sujeitas à incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária. 

Precedentes: RMS 27.468/RS, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 

05/11/2008; RMS 19.089/DF, 1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 

20/02/2006; AgRg no RMS 27.335/RS, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, 

DJe de 1º/12/2008; AgRg no RMS 27.361/RS, 1ª Turma, Min. Francisco 

Falcão, DJe de 10/12/2008; RMS 19.196/MS, 1ª Turma, Min. José Delgado, 

DJ de 30/05/2005; RMS 19.088/DF, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJ de 

20/04/2007. 2. A multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC só 

deve ser aplicada quando se evidencia que os embargos foram opostos 

com a intenção de retardar a solução do litígio, o que não é o caso dos 

autos. 3. "Conquanto esta Corte admita que para concessão da gratuidade 

da justiça basta mera declaração do interessado acerca da 

hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de 

presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador 

que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado" (AgRg no Ag 925756/RJ, 

4ª Turma, Min. Fernando Gonçalves, DJe de 03/03/2008). 4. Recurso 

ordinário a que se dá parcial provimento. (RMS 27.338/RS, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, julgado em 03/03/2009).” (negritei) “TRIBUTÁRIO 

IMPOSTO DE RENDA DIFERENÇAS ORIUNDAS DA CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM URV VERBA PAGA 

EM ATRASO NATUREZA REMUNERATÓRIA RESOLUÇÃO 245/STF 

INAPLICABILIDADE . 1. As diferenças resultantes da conversão do 

vencimento de servidor público estadual em URV, por ocasião da 

instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória. 2. A 

Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se 

aplica ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos 

magistrados pela Lei n. 9.655/98. Ademais, não se trata de decisão 

proferida em ação com efeito erga omnes, de modo que não pode ser 

considerada como fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito 

suficiente para influir no julgamento da presente ação. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no Ag. 1.285.786/MA, Rel. Min. Eliana 

Calmon, julgado em 20/5/2010)”. (destaquei) Posto isso, e pelo mais que 

nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; [2] STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. 

ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015 [3] 

Recurso Extraordinário 870947/SE

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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ORSOLINA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000529-03.2017.8.11.0041. AUTOR: ORSOLINA RODRIGUES DA SILVA 

RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. ORSOLINA RODRIGUES 

DA SILVA ajuizou a presente ação de cobrança, em face do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, ambos qualificados, sob alegação de que é servidora do 

requerido e sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, este não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Sustenta a Requerente que o reconhecimento das perdas 

colhidas pelos servidores públicos na ordem de 11,98% encontra-se 

pacificado em todas as instancias, incluindo a Corte Superior. Desse 

modo, busca por meio do presente caderno processual, a condenação do 

Requerido para incorporar à remuneração o percentual de 11,98%, 

decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro 

real para URV, bem como, a condenação ao pagamento dos valores 

pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre quaisquer 

verbas percebidas, 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens. 

Instruiu a inicial com os documentos. Devidamente citado o requerido 

apresentou contestação, alegando em prejudicial de mérito a prescrição 

do fundo de direito e a prescrição quinquenal; no mérito, afirmou que os 

serv idores do Poder  Execut ivo  não fazem jus  ao 

recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV em razão 

da reestruturação da carreira do executivo municipal e o recebimento dos 

seus vencimentos ocorridos no 4º ou 5º dia útil subsequente ao mês de 

competência, pugnou ao final, pela improcedência da demanda (ID. 

4719185). Réplica à contestação acostada no ID. 4753349. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido Cuida-se de ação de ordinária de 

cobrança na qual busca a parte autora o pagamento das diferenças 

salariais decorrentes da conversão da remuneração no período de 

instituição da URV, por força da Lei nº. 8.880/1994. Registro que o desate 

da liça não demanda atividade probatória em audiência, visto que o seu 

mérito envolve questões unicamente de direito, que podem ser resolvidas, 

mediante o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, 

do CPC[1]. Assim, anteriormente a analise do mérito da demanda, passo a 

apreciação da preliminar, aventada na contestação. Quanto à alegada 

fulminação da pretensão pela prescrição quinquenal, acentuou que a 

legislação que regulamenta a reestruturação/reformulação de determinada 

carreira do funcionalismo público, não deve ser o termo inicial para a 

contagem do prazo prescricional, à medida que não é possível afirmar que 

tal reformulação observou plenamente a defasagem na remuneração do 

servidor, em razão de possível erro na aplicação da metodologia de 

conversão de Cruzeiros para Real. Com efeito, “o entendimento do STJ é 

firme no sentido de que, em pleitos de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do 

fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, por configurar-se relação de trato 

sucessivo, conforme disposto na Súmula 85/STJ”. (STJ, AgRg no REsp 

1529479/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 

27/10/2015, DJe 13/11/2015). Nesse sentido é o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado da Federação: “APELAÇÃO/REMESSA 

NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — 

PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA 

DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE 

DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição 

das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da 

petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do 
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percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, 

devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. 

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / 

Remessa Necessária 110915/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE 

– URV - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 

DO STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – JUROS 

MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”. 4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 144613/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

19/04/2018)” (negritei) Deste modo, tendo em vista que a presente 

demanda foi ajuizada em 12/01/2017, ocorrerá tão somente a prescrição 

das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura 

deste feito. Assim, inexistindo outras questões preambulares, além da 

adredemente apreciada, passo a análise do mérito da contenda. A 

implementação do Plano Real, com a conversão dos valores de 

vencimentos e proventos expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

provocou perda significativa no valor real da remuneração dos servidores 

públicos. Deveras, a Legislação Federal que instituiu a Unidade Real de 

Valor (Lei nº 8.880/94), não se destinou a assegurar incremento salarial 

dos servidores públicos, porém, definiu o critério para a conversão da 

moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, vejamos: “Art. 22. Os valores 

das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções 

de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994: I - dividindo-se o valor 

nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à 

conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida 

provisória e; II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do 

inciso anterior. § 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá 

resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos 

efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 

1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso 

XV, e 95, inciso III, da Constituição”. (negritei) Da leitura do 

supramencionado artigo permite concluir que a data de conversão 

determinada na Lei Federal era 1º de março de 1994, levando-se em conta 

os meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994. 

Desse modo, provavelmente os servidores que não recebiam seus 

vencimentos no último dia do mês, sofreram decréscimo relativo aos dias 

que não foram incluídos na correção, salvo se já tinha sido corrigida a 

defasagem remuneratória. Vale destacar, nesse contexto, que o recálculo 

dos vencimentos com base na conversão correta em URV não diz 

respeito a aumento salarial e sim da plena execução de medida prevista no 

ordenamento jurídico, mormente a legislação encimada. Para mais, tal 

recálculo deveria ser verificado por todas as pessoas jurídicas de direito 

público, em outras palavras é extensivo aos servidores públicos de todas 

as esferas (Municipal, Estadual ou Federal), independentemente do poder 

ao qual estão vinculados (Executivo, Legislativo ou Judiciário). Torna-se 

de vital importância reconhecer, que reajustes determinados por lei 

superveniente à Lei nº 8.880/94, não têm o condão de corrigir equívocos 

procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por 

se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não 

podem ser compensadas. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. URV. MEMBROS DA CÂMARA DE 

VEREADORES DO MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA. 1. Inicialmente, rejeita-se a 

preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação 

específica da sentença. A leitura do recurso de apelação evidencia que o 

mesmo atende ao princípio da dialeticidade, tendo apresentado 

argumentos claros e diretos, com o objetivo de infirmar os fundamentos da 

decisão atacada. 2. A preliminar de prescrição do fundo do direito também 

merece rejeição, tendo em vista que a obrigação consistente no 

pagamento de vencimentos a servidores públicos (podendo assim ser 

considerada a cobrança resultante de eventual equívoco na conversão da 

URV) é questão de trato sucessivo, que importa na renovação do prazo 

prescricional mês a mês, não sendo, portanto, hipótese de prescrição do 

fundo do direito, mas tão somente das prestações vencidas em data 

anterior ao qüinqüênio que antecedeu o ajuizamento da ação. 3. No mérito, 

corretos os Apelantes ao se manifestarem acerca da desnecessidade da 

prova da data de pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994, eis que quanto aos servidores e membros do Poder 

Legislativo já restou reconhecido o direito à reposição no patamar de 

11,98%. APELO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-BA - APL: 

00000061220078050207 BA 0000006-12.2007.8.05.0207, Relator: Maria 

da Purificação da Silva, Data de Julgamento: 28/05/2012, Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: 17/11/2012)”. (negritei) Sendo assim, os 

servidores do executivo municipal, no qual se engloba a requerente, tem 

direito à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de 

possível equivoco na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de 

Valor. Noutro norte, em relação à perfectibilização do direito a 

incorporação, o entendimento preponderante, inclusive do Tribunal de 

Justiça do Estadual de Mato Grosso é no sentido de que eventual 

montante deve ser apurado na fase de liquidação de sentença por 

arbitramento. A propósito, o Superior Tribunal Federal, firmou 

entendimento, na sistemática da repercussão geral, RE-RG 561.836, rel. 

min. Luiz Fux, DJe 10.12.2014, de que o direito ao percentual de 11,98%, 

deve perpassar por processo de liquidação, in litteris: “1) Direito 

monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito 

aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 
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Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei) A luz dessas 

premissas, reafirmo que é na fase de liquidação de sentença que deverá 

ser apurada a concreta existência da perda salarial a parte requerente e 

qual o índice devido, tendo como limitação o percentual de 11,98%. Aliás, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, 

Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a 

incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de 

liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o 

cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo 

pagamento[2]. Nesse contexto, é farta jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (grifei) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE – URV - 

PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ 

– APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”.4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 128092/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

20/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (ressaltei) Observo, por relevante, que os 

valores que, por ventura, serão recebidos, a título de diferença no cálculo 

da URV, possuem natureza salarial e não indenizatória. Portanto, sobre 

estes deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição 

previdenciária. Confiram-se, nesse contexto, os seguintes arestos: 

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO 

DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO DE 

SERVIDORES. CONVERSÃO DA URV PARA O REAL. PARCELA 

RESULTANTE DAS DIFERENÇAS APURADAS. NATUREZA SALARIAL. 

MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. 

POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 1. A 

jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as verbas 

resultantes da diferença apurada na conversão da remuneração dos 

servidores da URV para o Real têm natureza salarial e, como tal, estão 

sujeitas à incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária. 

Precedentes: RMS 27.468/RS, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 

05/11/2008; RMS 19.089/DF, 1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 

20/02/2006; AgRg no RMS 27.335/RS, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, 

DJe de 1º/12/2008; AgRg no RMS 27.361/RS, 1ª Turma, Min. Francisco 

Falcão, DJe de 10/12/2008; RMS 19.196/MS, 1ª Turma, Min. José Delgado, 

DJ de 30/05/2005; RMS 19.088/DF, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJ de 

20/04/2007. 2. A multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC só 

deve ser aplicada quando se evidencia que os embargos foram opostos 

com a intenção de retardar a solução do litígio, o que não é o caso dos 

autos. 3. "Conquanto esta Corte admita que para concessão da gratuidade 

da justiça basta mera declaração do interessado acerca da 

hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de 

presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador 

que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado" (AgRg no Ag 925756/RJ, 

4ª Turma, Min. Fernando Gonçalves, DJe de 03/03/2008). 4. Recurso 

ordinário a que se dá parcial provimento. (RMS 27.338/RS, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, julgado em 03/03/2009).” (negritei) “TRIBUTÁRIO 

IMPOSTO DE RENDA DIFERENÇAS ORIUNDAS DA CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM URV VERBA PAGA 

EM ATRASO NATUREZA REMUNERATÓRIA RESOLUÇÃO 245/STF 

INAPLICABILIDADE . 1. As diferenças resultantes da conversão do 

vencimento de servidor público estadual em URV, por ocasião da 

instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória. 2. A 

Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se 

aplica ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos 

magistrados pela Lei n. 9.655/98. Ademais, não se trata de decisão 

proferida em ação com efeito erga omnes, de modo que não pode ser 

considerada como fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito 

suficiente para influir no julgamento da presente ação. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no Ag. 1.285.786/MA, Rel. Min. Eliana 

Calmon, julgado em 20/5/2010)”. (destaquei) Posto isso, e pelo mais que 

nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 
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sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; [2] STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. 

ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015 [3] 

Recurso Extraordinário 870947/SE

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007379-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE ANTUNES DA SILVA AMORIM (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes OAB - MT13518/B-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do Sr. 

Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011182-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDES DE ALVARENGA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:ISTO POSTO, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

até que haja nos autos informações mais específicas sobre o caso do 

autor, expedidas pelos órgãos de saúde do SUS com competência para 

tratamento do câncer. Fica desde já consignado que existindo novos 

dados clínicos, o pedido de antecipação de tutela voltará a ser analisado. 

Noutro norte, determino que o Requerido no prazo máximo estabelecido na 

Lei 12.732/12 submeta o autor ao tratamento de câncer, sendo que o 

médico responsável deverá elaborar parecer informando: (a) se o 

fármaco indicado pelo profissional particular é indicado para o tratamento 

e se está disponível para fornecimento; (b) se existe outro fármaco 

adequado ao tratamento em tela, que esteja disponível, (c) se há 

condições de inserção da autora em protocolo de tratamento da doença, 

indicando a data possível de início do tratamento. No mais, deixo de 

designar audiência de conciliação no presente feito, tendo em vista que a 

procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular 

n. 003/GPG/PGE/2016, solicitou a dispensa da audiência de conciliação 

nos processos em que for parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, consignando às advertências legais. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002701-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE CARDOSO DE MOURA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA OAB - MT23574/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (IMPETRADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Diante do acima exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. 

Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) 

dias. Após, ao Agravado para apresentar contraminuta no prazo de 15 

(quinze) dias. Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral 

de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC c/c art. 12, da Lei nº 

12.016/09. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016799-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA BEATRIZ BIONDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais 

acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do agravado, 

CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO almejado, determinando a suspensão 

da decisão objurgada até julgamento final do presente recurso. 

Comunique-se ao MM. Juiz da causa, requisitando-lhe informações, 

inclusive quanto ao cumprimento do disposto no artigo 1.018 do Código de 

Processo Civil. Intime-se o agravado para apresentar resposta, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme artigo 1.019, inciso II, do NCPC. Após, vista 

à douta Procuradoria Geral de Justiça, como disposto no artigo 1.019, 

inciso III, CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036057-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA RENATA OLIVEIRA CORREA DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI OAB - MT10178/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da 

Investigação Social da Perícia Oficial e Identificação Técnicade Mato 

Grosso (POLITEC/MT) (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Diante do acima exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de 

tutela recursal. Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, dê-se vista dos autos a d. 

Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC c/c art. 

12, da Lei nº 12.016/09. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012472-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAYKO GABRIEL BATISTA DE MAGALHAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Assim, 

entendendo que não foram satisfeitos os requisitos autorizadores da 

antecipação, INDEFIRO o pedido liminar, por não vislumbrar o fumus boni 

iuris e o periculum in mora. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe 

a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão 

(art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Após, remetam-se os autos ao representante 

do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei 

nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham 

conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007909-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (IMPETRADO)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência, comprovando nos autos. Obs.: 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006. DECISÃO:Vistos e etc. Não obstante os motivos que calçam 

a pretensão do Impetrante, “in casu”, verifica-se imprescindível à 

manifestação do Impetrado para apreciação da liminar. Assim, notifique-se 

a autoridade indigitada coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

informações, e querendo, juntarem documentos. Vindo as informações, 

juntem-se e venham-me os autos conclusos para a apreciação do pedido 

de liminar. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010502-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCYELLE CHRISLENNE SILVA FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA OAB - MT21038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que documentos 

indispensáveis à instrução da inicial não se encontram presentes, em 

especial quanto à documentação do veículo citado na inicial. Desta forma, 

intime-se a Impetrante para, nos termos do artigo 321 do Novo Código de 

Processo Civil, emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacionando os documentos legíveis, sob pena de indeferimento, nos 

termos do parágrafo único do mesmo artigo. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005648-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERNIVAL FERREIRA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Augusto de Araújo Marques Barbosa OAB - MT0012547A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE SAO PAULO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005999-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUERINA DE ASSIS DA SILVA OAB - MT21504/O (ADVOGADO)

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: DESIGNO para o dia 26.05.2018 às 08:40 horas a realização da 

perícia nas dependências do consultório do perito supra mencionado, 

devendo a secretaria desta unidade judiciaria providenciar a intimação 

para comparecimento, com tempo suficientemente hábil, a parte 

requerente e seu (sua) advogado (a) e o INSS, devendo a pessoa 

periciada ou seu representante legal ser advertida de que deverá trazer 

todos os documentos médicos necessários à clara compreensão do 

histórico e quadro clínico passado e atual de sua moléstia (exames, 

laudos, atestados, etc.). Intimem-se as partes para indicar assistentes 

técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, 

art. 465, §1º, I e II ). Posteriormente, intime-se o perito a apresentar o laudo 

em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao 

estabelecido no artigo 473, do CPC . Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º ). Nos termos do 

artigo 373, §1° do CPC, inverto o ônus da prova cabendo ao INSS produzir 

a perícia, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da 

justiça, acarretando uma excessiva dificuldade em cumprir o encargo. 

Desta forma, com fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, FIXO em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) os 

honorários periciais, que serão desde já antecipados pelo INSS, com 

fulcro no artigo 8°, §2°, da Lei 8.620/93. Intime-se o INSS, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que 

deverá ser levantado pelo perito, após a entrega do laudo judicial. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803488 Nr: 9946-36.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ZAMPIERI BARION ( 

procurador do municipio de cuiaba) - OAB:7.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 269 de 558



 Cod. Proc.: 244413 Nr: 12790-03.2006.811.0041

 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 GRATIDIANO DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE YUKIE FUKUI - 

OAB:13.589/MT, Mário Aparecido Leite C. Prates - OAB:4.652/MT, 

RENATO BISSE CABRAL - OAB:9201/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica o (a) Sr (a). Advogado (a) MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSÚ 

PRATES OAB 4652, intimado (a) a devolver os autos retirados em carga, 

com prazo expirado, no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista a realização 

de Correição Ordinária. Favor desconsiderar a intimação se já houve 

devolução dos autos após as 13:47 h do dia 15 /05/2018. (Publicação 

efetuada independentemente de despacho, conforme as diretrizes 

instituídas pela Portaria nº 80/2016 – CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 937086 Nr: 53135-30.2014.811.0041

 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: PANIFICADORA SANTA HELENA LTDA. - ME, MILTON 

ARAÚJO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 

FISCALIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, CENTRAIS 

ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGE MILLER FILHO - 

OAB:10.240 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUMAO - 

OAB:4062

 Fica o (a) Sr (a). Advogado (a) GEORGE MILLER FILHO OAB 10240, 

intimado (a) a devolver os autos retirados em carga, com prazo expirado, 

no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista a realização de Correição 

Ordinária. Favor desconsiderar a intimação se já houve devolução dos 

autos após as 13:47 h do dia 15 /05/2018. (Publicação efetuada 

independentemente de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela 

Portaria nº 80/2016 – CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 909853 Nr: 36750-07.2014.811.0041

 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: SILVANDO ANTONIO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 909853 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

No prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1292691 Nr: 5764-31.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:12175/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a liquidação de sentença realizar-se-á nos próprios 

autos, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer a liquidação do julgado no feito onde o mesmo foi prolatado.

Após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000741-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON APARECIDO DOS ANJOS GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO)

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Em atenção ao requerimento de pagamento de custas ao final 

da ação formulado ao ID 13194890, intime-se o autor para que, nos termos 

do art. 2.14.2 da CNGJ, "demonstre incapacidade momentânea do 

pagamento", no prazo de 15 (quinze) dias, ou promova o recolhimento das 

custas iniciais. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012232-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIO XAVIER DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINIRA CORREA DE FRANCA OAB - MT0013859A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de Ação Previdenciária para o Restabelecimento de 

Auxílio Doença Acidentário c/c Pedido de Conversão em Aposentadoria 

por Invalidez ajuizada por CECÍLIO XAVIER DOS SANTOS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Com o objetivo de 

adotar procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a 

concessão de benefícios previdenciários, o CNJ editou a Recomendação 

Conjunta nº 01 de 15/12/2015, assinada pelo Presidente do Conselho 

Nacional de Justiça, Advogado-Geral da União e Ministro do Estado do 

Trabalho e Previdência Social. Em seu artigo 1º, I a mencionada 

recomendação, se referindo aos processos judiciais que visem à 

concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e 

auxílio-acidente, dispõe que os magistrados “ao despacharem a inicial, 

considerem a possibilidade de, desde logo, determinarem a realização de 

prova pericial médica, com nomeação de perito do Juízo e ciência à parte 

Autora dos quesitos a ele dirigidos, facultando-se às partes a 

apresentação de outros quesitos e indicação de assistentes técnicos, e, 

se possível, designando data, horário e local para o ato;”. No mesmo 

dispositivo, o CNJ recomenda que a citação do INSS seja acompanhada de 

laudo da perícia judicial. Pois bem, de fato a implementação das medidas 

mencionadas, acarretarão uma celeridade maior aos processos 

envolvendo a busca dos benefícios previdenciários, além de permitir ao 

magistrado, previamente, uma segurança na análise eventual dos pedidos 

de antecipação de tutela, beneficiando diretamente as partes. Por outro 

lado, não se pode alegar qualquer nulidade na inversão, pois se adotará 

os quesitos estipulados na Recomendação Conjunta, bem como a citação 
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efetivada permitirá ao INSS exercer, na sua plenitude, o seu direito ao 

contraditório e ampla defesa. Saliente-se que através do Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº 03/2017, assinado pelo Procurador Federal Dr. 

Wesley Lavoisier de Barros Nascimento – Coordenador do Núcleo 

Previdenciário da PF/MT, há requerimento expresso no sentido de: “1) A 

inversão do rito nos casos que versem sobre o benefício por 

incapacidade, realizando-se a perícia médica antes da citação; 2) Nos 

caso em que já houve citação, solicita a dispensa da intimação da data da 

realização da perícia médica;...” Portanto, diante da necessidade de se 

comprovar a incapacidade laboral da Parte Autora, bem como que a 

mesma decorreu do acidente de trabalho informado, cuja constatação só é 

possível por meio de perícia médica especializada, DETERMINO a produção 

de prova pericial, que deverá obedecer os ditames dos artigos 464 e 

seguintes do CPC. Nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, 

devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça podendo ser 

encontrado à Rua Barão de Melgaço, S/N, Praça Moreira Cabral – CEP 

78020-901, telefone celular (65) 99601-1639, e fixo desde já os 

honorários no importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), nos 

moldes da Resolução nº 232/2016 do CNJ. Ante as circunstâncias e 

provas documentais juntadas, presume-se como verdadeira a condição de 

hipossuficiência e, por consequência lógica de causa e efeito, com base 

no artigo 98 do CPC, lhe concedo os benefícios da justiça gratuita, até que 

se prove o contrário. Nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, INVERTO O 

ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS produzir a perícia, uma vez que a 

parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, trazendo as partes prejuízos 

e transtornos incalculáveis. O INSS antecipará, desde logo, os honorários 

periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por tratar-se de ação 

que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o INSS, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que 

deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, sub conta destes autos. A análise da antecipação de 

tutela e a citação ocorrerão após a juntada do laudo pericial. Cumpra-se 

com urgência. Segue em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos 

pelo perito, nos moldes da Recomendação do CNJ nº 01/2015. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO QUESITOS 

DO JUÍZO 01 – O Requerente é portador de algum tipo de 

enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? 02 – Qual a 

origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente? 03 – 

Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” 

sofrida pelo Requerente? 04 – Existe nexo causal/concausal entre as 

lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo 

Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que 

podem evidenciar tal nexo de causalidade? 05 – As lesões e/ou sequelas 

da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do 

Requerente à época dos fatos narrados na inicial, no desempenho de 

suas atividades laborais diárias? 06 – Atualmente qual o estado de saúde 

do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia 

implicam na sua capacidade funcional? 07 – Diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a 

atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso 

afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa? 08 – O diagnóstico 

atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por 

exame complementar? 09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito 

anterior, indicando a existência de exame complementar, qual foi o 

resultado do mesmo? 10 – A patologia declinada encontra-se em fase 

evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)? 11 – O Requerente 

apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente 

exercia? 12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). 

Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? 13 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. 

Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa 

pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o 

período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos 

objetivos que o levaram a tal conclusão? 14 – Se a incapacidade for 

considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa? 

15 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é 

uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional? 16 – Caso a 

resposta ao quesito 15 seja que a incapacidade foi considerada 

permanente, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de 

programa de reabilitação profissional?

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013006-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES CLAUDIO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA LUSTOSA OAB - MT9249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTÁRIO 

(IMPETRADO)

Gerente da Gerencia de julgamento de Impugnação de Crédito Tributário - 

GJIC (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "...Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada 

na exordial. Notifiquem-se as autoridades coatoras para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestarem as informações que entender convenientes (art. 7º, 

I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. 

Cumpra-se."

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008540-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DE BARROS CRUZ (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Prestei as informações através do Oficio nº. 69/2018/GAB 3ª 

VEFP na presente data, referente à decisão do Agravo de Instrumento nº. 

1004688-78.2018.811.0000 – Capital, juntado aos autos. Certifique a 

Secretaria o decurso do prazo do Requerido para manifestar sobre 

provas, após, encaminhe-se ao Ministério Público, para vistas. 

Providencie-se o cumprimento da decisão da eminente Desembargadora. 

Expeça-se o necessário através do oficial plantonista. Intimem-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 896980 Nr: 27549-88.2014.811.0041

 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: JOYCE REGINA DA SILVA VELASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - 

OAB:9.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÊLAINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 1056476 Nr: 49357-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAIDES APARECIDA SCATOLIN CATELAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE DE PAULA SILVA - 

OAB:3208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 960492 Nr: 5028-18.2015.811.0041

 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 CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do INSS - 

OAB:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1039885 Nr: 41545-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA NELY EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1039454 Nr: 41388-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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:

 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1046032 Nr: 44371-21.2015.811.0041

 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: VALDICELIA DE SOUZA, REGINALDO ROCHA DE 

PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COHAB - COMPANHIA DE HABILITAÇÃO 

POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, INTERMAT - INSTITUTO DE 

TERRAS DE MATO GROSSO, SHIRLEI FREIRES DA SILVA, ODILA 

GIANSANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12058, VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA - 

OAB:8618-MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ODILA GIANSANTE, Cpf: 10630392153, 

Rg: 7165089, brasileiro(a), solteiro(a), professora. 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: Trata -se de ação de reconhecimento judicial do 

dominio para que os requerentes VALDICELIA DE SOUZA e REGINALDO 

ROCHA DE PAULA, sucedam emtodos os direitos em relação ao 

instrumento particular de cessão de direito inerentes ao Imóvel situado no 

lote 13,quadra 08,setor 01,do núcleo habitacinal Tijucal, em Cuiabá/MT.

(atualmente com endereço- Rua 102, nº 13, quadra08), registrado sob o 

número de matricula, 56.726, fl.01,junto ao 5º Serviço Notarial e Registro 

de Imóveis da Segunda Circunscrição Imobiliaria da Capital do Estado de 

Mato Grosso.

Despacho/Decisão: Vistos, etc. Diante do teor da certidão de fl. 56, 

declaro a revelia do Requerido, porém sem a aplicação de seus efeitos, 

com fulcro no art. 345, I do CPC.Defiro a citação por edital da requerida, 

Odila Giansante, no prazo de 30(trinta) dias.Em seguinte, voltem-me os 

autos conclusos.Expeça-se o necessário.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, ERLI GONÇALVES, 

digitei.

Cuiabá, 15 de maio de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 913825 Nr: 39359-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA TEODORO CARMONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE 

(PROCURADORA DO MUNICÍPIO) - OAB:19.398/MT

 CERTIFICO que a parte requerida apresentou documentos referente a 

liquidação, os quais foram juntados em fls. 189/236. Desta forma, 

IMPULSIONO os presentes, a fim de que a autora se manifeste acerca dos 

documentos juntados nestes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 134309 Nr: 11488-80.1999.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLÁCIDO BROLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIR PEREIRA LEITE - 

OAB:2275-A/MT

 Fica o (a) Sr (a). Advogado (a) Luciano Franco OAB 64553 PR, intimado 

(a) a devolver os autos retirados em carga, com prazo expirado, no prazo 

de 3 (três) dias, tendo em vista a realização de Correição Ordinária. Favor 

desconsiderar a intimação se já houve devolução dos autos após as 

13:47 h do dia 15 /05/2018. (Publicação efetuada independentemente de 
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despacho, conforme as diretrizes instituídas pela Portaria nº 80/2016 – 

CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 806574 Nr: 13054-73.2013.811.0041

 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: ACXDFES, LUCILVANE XAVIER DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS DAVID BASTOS PEIXOTO - 

OAB:12.760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

Proc do Municipio - OAB:3654 PROC, ANDERSON FLAVIO DE GODOI 

(PROCURADOR GERAL DA AL/MT) - OAB:P. GERAL AL/MT

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.Condeno a 

Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida à fl. 31.Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 871233 Nr: 10458-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Habeas Data->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR DE MORAIS BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO 

DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, DENEGO O HABEAS DATA vindicado, extinguindo o 

processo com análise do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

 Sem custas e honorários, pois incabíveis neste caso.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P. R. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 839466 Nr: 43995-06.2013.811.0041

 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: ABIDIAS SANTOS MEIRA, ADELCIDES FERNANDES, 

ALESSANDRO FARIAS LIMA, ADEMAR CAMARÇO DE ALENCAR, 

ADEVERSINO MOREIRA TEODORO, AGAPI ELIAS DOS SANTOS, 

CLODOALDO ARANA DE ARAÚJO, ARNALDO JACOB MUCHEL, DAVI 

ALVES COELHO NETO, BENEDITO PEDROSO NEVES DE AMORIM, ALMI 

FERREIRA DE OLIVEIRA, ANA PAULA DE MORAES RAMOS, BENTO 

GONÇALVES DA SILVA, CLEBER RONALDO BORGES, DOMINGOS 

GOMES RODRIGUES, EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS, EDIVAN ALVES 

ESTEVES, FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA, FRANCISCO ALMEIDA 

MARTINS, JOSÉ MARIA TAVARES, JÂNIO SOUSA DA PURIFICAÇÃO, 

EDILSON DE OLIVEIRA GONÇALVES, FARLEY SANDRO BARBOSA DE 

ARAUJO, GEORGE REBETHE TAVARES SILVA, JOATAM MARTINS DE 

SOUZA, JOCELIO LOPES DE SOUZA, JORGE DOMINGOS DA SILVA, JOSE 

JOAQUIM FERNANDES, JULIANO PEREIRA DE ALMEIDA, LEOMACIR 

MORAES, MARCO ANTONIO DE SOUZA, MARLOS TAVARES ROLDÃO, 

VIVALDO FERREIRA SANTANA, OSMAR MARTINS DA SILVA, MANOEL 

ALVES DE SOUSA, MOISES CASTRO DA SILVA, UESLEY RODRIGUES 

AGUIAR, WILSA CRISTINA CAVALCANTE SILVA, WILSON BORGES DA 

ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALTAIR BALIEIRO, 

para devolução dos autos nº 43995-06.2013.811.0041, Protocolo 839466, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838293 Nr: 42992-16.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON ROSARIO DE PAULA, ANDERSON DA SILVA, 

BENEDITO AGOSTINHO DE CARVALHO, CELSO JORGE DE OLIVEIRA, 

CLARINDO FRANCISCO SERINER, BRÁS VARGAS, DANIEL ALVES DA 

SILVA, EDER DE MATOS LUZ, ELIZANE MORAES NOLASCO, ELTON 

CARLOS FERREIRA DIAS ZANETTI, FLAVIO IGOR DE SOUZA SEBA, 

LUCIMAR DIAS DA SILVA, LUIZ DAMIÃO DA SILVA CAMPOS, MARCIO 

ELIZANDRO DIAS DA LUZ, MARCOS FARIAS, MILTON RODRIGUES PAIVA, 

VICENTE DE ARRUDA E SILVA, VILSON BENEDITO DE ARRUDA, 

SEBASTIÃO CARDOZO DE OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS ROSA, MARIO 

MOURA DA SILVA, MAURILHO MARQUES, VALDECIR OLIVEIRA VIANA, 

VANDERLEI FARIAS PEREIRA, WALDENIR MIRANDA SILVA, WALMIR 

CESAR DIAS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALTAIR BALIEIRO, 

para devolução dos autos nº 42992-16.2013.811.0041, Protocolo 838293, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 814770 Nr: 21226-04.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS DIVINO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

condenando o Estado de Mato Grosso, a indenizar por danos morais o 

senhor Jesus Divino Rodrigues da Silva no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC) e os patamares 

estabelecidos pelos Tribunais Superiores. Sobre este valor incidirão juros 

de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data do evento 

danoso (conforme jurisprudência do STJ), sendo o mesmo corrigido pelo 

IPCA-E deste a prolação da sentença até seu efetivo pagamento.Arbitro 

os honorários em 10% do valor da condenação, conforme art. 85, §3º, 

CPC.Não cabe reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquiva-se com as baixas necessárias.P. 

R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1000119 Nr: 23501-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA PEDROSA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ JEVINSKI - 

OAB:12727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 Vistos.

Ciente da decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Manifestem-se as partes, no prazo comum de cinco dias, sobre a 

proposta de honorários periciais de fls. 312/319.
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Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 949609 Nr: 60074-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., GLOBAL VILLAGE 

TELECOM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE BORDIGNON DA SILVA 

- OAB:13282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ante a todo o exposto, HOMOLOGO a concordância do ESTADO 

DE MATO GROSSO e, consequentemente ratifico a liminar e JULGO 

PROCEDENTE o pedido para consolidar a garantia ofertada pela parte 

autora, como sucedâneo de eventual penhora a ser realizada em 

execução fiscal, determinando ao requerido que se abstenha de negar a 

emissão de certidão de com efeitos negativos em favor da parte autora, 

bem como lhe imputar quaisquer outras sanções pela mora, caso o único 

óbice a tanto consista no débito consubstanciado no Termo de Intimação 

n. 200526000972014320.Deixo de condenar o Requerido ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 

7.603/2001.Condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, com fundamento no art. 85, I, §4º, III, c/c art. 90, caput, do CPC.Não 

havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para 

reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.P.R.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006739-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDES MACAUBAS CAMPOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AV. AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Vistos, etc. Cuida-se de Ação 

Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Tutela Específica de Urgência promovida por IVANILDES MACAÚBAS 

CAMPOS, devidamente qualificada nos autos em epígrafe, em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, em que objetiva a concessão da 

antecipação da tutela liminar para o fim de ser determinado que o 

requerido assegure a continuidade da quimioterapia paliativa com o 

medicamento quimioterápico Taxol (Paclitaxel) e os demais fármacos 

coadjuvantes, conforme prescrição médica. Parecer do NAT ao Id. 

12270762. Tutela antecipada deferida ao Id. 6708755. A requerente no 

petitório de Id. 128152398 relata o descumprimento da liminar pelo 

requerido, juntou orçamentos e solicitou o bloqueio judicial no valor de R$ 

66.000,90 (sessenta e seis mil reais e noventa centavos) junto à conta do 

Estado de Mato Grosso. Em síntese, é o que merece registro. Decido. 

Colhe-se dos autos que foi deferida tutela específica de urgência para que 

fosse prestada a assistência saúde à Requerente, qual seja, a 

determinação para que o ente público cumpra a obrigação constitucional 

de fornecer o tratamento quimioterápico a base do fármaco 

“Taxol(Paclitaxel)” por meio da UNACON em que a paciente vinha sendo 

atendida, nas dosagens e quantidades indicadas na prescrição médica, e 

assegure a continuidade do tratamento necessário para preservar a 

saúde e a vida da autora, ainda que seja necessária a contratação de 

fornecedor particular, IMEDIATAMENTE, com dispensa de procedimento 

licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei nº. 8.666/93, sem qualquer 

custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico 

responsável. Mesmo intimado da decisão para que fornecesse o 

tratamento à Autora, o demandado tombou inerte, não havendo, nestes 

autos, qualquer indício de que a determinação venha a ser cumprida no 

sentido de dispensar o tratamento solicitado. A Requerente trouxe 

orçamentos noticiando os custos para 3 (três) meses de tratamento, os 

quais atingem o patamar de R$ 66.000,90 (sessenta e seis mil reais e 

noventa centavos). Ora, ante a inércia do Requerido, a quem compete 

viabilizar a assistência à saúde de seus administrados, com absoluta 

prioridade para a saúde dos que se encontram em situação especialmente 

grave, cumpre ao Poder Judiciário impor aos entes da Administração o 

cumprimento desta obrigação, entregando o provimento devido, bem como 

responsabilizando referidas autoridades pelo seu descumprimento, 

máxime considerando-se que houve tempo mais do que hábil para que o 

Requerido a cumprisse. Igualmente, impõe-se a adoção, incontinenti, de 

medida que vise garantir a satisfação do direito assegurado por liminar à 

requerente nesta ação, velando-se, assim, pelo princípio constitucional do 

devido processo legal na perspectiva processual, corporificado na 

garantia plena de acesso a uma ordem jurídica justa, em que se busca a 

efetividade da tutela jurisdicional e com isso garantir a satisfatividade do 

jurisdicionado. Para tanto, observo que o Código de Processo Civil 

estabelece mecanismos que permitem ao Juiz garantir a efetividade de 

suas decisões, in verbis: “Art. 497 – Na ação que tenha por objeto a 

prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, 

concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem 

a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.” Sobre o tema, 

leciona Theotônio Negrão, em sua obra: “As medidas coercitivas e 

sub-rogatórias arroladas neste artigo são meramente exemplificativas, 

estando o juiz autorizado a lançar mão de outras providências para 

assegurar a tutela específica ou o resultado prático equivalente, e podem 

ser aplicadas cumulativamente”. (in, CPC, Saraiva, 39ª edição, 2007, pág. 

551 – destacamos). O bem da vida pretendido pela Requerente é a 

assistência constitucional à saúde, obrigação, indiscutivelmente, atribuída 

aos entes estatais. Neste caso, ao que consta, seu quadro clínico é 

delicado e pode agravar-se, sendo o tratamento requisitado de grande 

importância e urgência. Parece-me, portanto, que medida prática mais 

adequada para o cumprimento da obrigação é o bloqueio de valores contra 

o requerido, a fim de viabilizar o imediato atendimento do pleito. Nestes 

termos é a jurisprudência do STJ, senão vejamos. “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. MOLÉSTIA 

GRAVE. MULTA DIÁRIA E BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS 

PÚBLICAS. 1. Apesar de possível a fixação, pelo juízo ou a requerimento 

da parte, de astreintes contra a Fazenda Pública pelo inadimplemento de 

obrigação de dar, não viola os artigos 461, §§ 4º e 5º do Código de 

Processo Civil o acórdão que conclui ser ineficaz a multa, pois cabe às 

instâncias ordinárias a aferir a adequação dessa medida. 2. As medidas 

previstas no §5º do artigo 461 do CPC foram antecedidas da expressão 

‘tais como’, o que denota o caráter não exauriente da enumeração. 3. Não 

obstante o sequestro de valores seja medida de natureza excepcional, a 

efetivação da tutela concedida no caso está relacionada à preservação 

da saúde do indivíduo, devendo ser privilegiada a proteção do bem maior, 

que é a vida. 4. Recurso especial provido em parte.” (REsp 884.422/RS, 

Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07.11.2006, 

DJ 17.11.2006 p. 251) – Destacamos. Sendo assim, faz-se necessário o 

bloqueio dos valores, conforme orçamento apresentado. ISTO POSTO, e à 

vista da fundamentação acima, DETERMINO que se proceda ao bloqueio, 

via BACENJUD, do valor total de R$ 66.000,90 (sessenta e seis mil reais e 

noventa centavos), valor este necessário para custear 3 (três) meses de 

tratamento quimioterápico, deferido em decisão liminar. O bloqueio deverá 

ser realizado via BACENJUD, observados os termos do Provimento n. 

02/2015-CGJ, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de 

Conta Única do Tribunal de Justiça, para que proceda ao rastreamento e 

vinculação do valor aos presentes autos. Intime-se, por meio de oficial 

plantonista se necessário, a empresa fornecedora para providenciar o 

tratamento quimioterápico a base do fármaco “Taxol(Paclitaxel)”, nas 

dosagens e quantidades indicadas na prescrição médica, e assegure a 

continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida da 

autora, apresentando a correspondente nota fiscal com a devida 

especificação, demonstrando de forma analítica o valor e os insumos 

fornecidos, informando-a, na oportunidade, da existência do referido 

bloqueio. O alvará deverá ser expedido após a devida comprovação da 

realização dos 3 (três) meses de tratamento, a ser transferido para a 

conta da ONCOMED CLÍNICA DE TRAT. MULT DO CÂNCER, Banco do 

Brasil, Agência 0046-9, Conta corrente: 492520-3, CNPJ: 

01.273.058/0001-71, para fornecimento do tratamento necessário. Dessa 
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decisão, intime-se a parte autora e a Procuradoria-Geral do Estado de 

Mato Grosso. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004885-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCE MARIA MONTES DE NOVAIS SOUZA (EXEQUENTE)

ROSANGELA MARIA ARRUDA (EXEQUENTE)

LUZIA ARRUDA PINTO (EXEQUENTE)

REGINA RITA BULHOES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita:Vistos, etc. 1 – Caso 

necessário, registre-se e autue-se como Cumprimento de Sentença. 2 – 

Ao Executado para, querendo, impugnar o pedido de Cumprimento de 

Sentença, no prazo legal (artigo 535 do Código de Processo Civil). 3 – Em 

observância ao disposto nos artigos 10 e 493 do Código de Processo Civil, 

manifestem-se as partes sobre a eventual prescrição quinquenal 

decorrente da reestruturação das Carreiras do Poder Executivo do 

Município de Cuiabá por meio das Leis Complementares Municipais nº 

93/2003, 94/2003, 152/2007, 153/2007, 154/2007, e da Lei Municipal nº 

4.594/2004; bem como sobre a decisão proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal no Recurso Extraordinário nº 561.836, onde, em regime de 

repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que a reestruturação 

da carreira após a conversão da URV constitui o termo ad quem da 

incorporação pretendida. 4 - Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017297-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita:Vistos, etc. O E. STJ afetou os REsp 

1692.023/MT e 1699.851/TO e os EREsp 1.163.020/RS ao rito dos 

recursos repetitivos, com a suspensão, em todo o território nacional, 

inclusive nos juizados especiais, dos processos que tenham por objeto a 

exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS 

incidente nas faturas de energia elétrica – TEMA 986. Diante disso e com 

fundamento no art. 982, I do CPC, DETERMINO que este feito permaneça 

com o seu processamento suspenso até o julgamento do incidente de 

resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, 

contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que 

voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada 

do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único 

do CPC). Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023970-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CLAUDIA FURTADO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita:Vistos, etc. Em observância ao 

disposto no art. 10 do CPC, manifestem-se as partes acerca da eventual 

prescrição do fundo de direito decorrente da reestruturação da Carreira 

dos Profissionais da Educação Básica por meio da Lei Complementar 

Estadual nº 50/1998, bem como sobre a decisão proferida pelo Supremo 

Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 561.836, onde, em regime 

de repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que a 

reestruturação da carreira após a conversão da URV constitui o termo ad 

quem da incorporação pretendida. Após, conclusos. Intimem-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022740-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON SILVA DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita:Vistos, etc. Em observância ao 

disposto no art. 10 do CPC, manifeste-se a parte Requerente acerca da 

eventual prescrição do fundo de direito decorrente da reestruturação das 

Carreiras do Poder Executivo do Município de Cuiabá por meio das Leis 

Complementares Municipais nº 93/2003, 94/2003, 152/2007, 153/2007, 

154/2007, bem como sobre a decisão proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal no Recurso Extraordinário nº 561.836, onde, em regime de 

repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que a reestruturação 

da carreira após a conversão da URV constitui o termo ad quem da 

incorporação pretendida. Após, conclusos. Intime-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007604-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CRISTINA COSTA OCTAVIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANK ANTONIO DA SILVA OAB - MT12372/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita:Vistos. Em observância ao disposto 

no art. 10 do CPC, manifestem-se as Requerentes acerca da eventual 

prescrição do fundo de direito decorrente da reestruturação das Carreiras 
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do Poder Executivo, bem como sobre a decisão proferida pelo Supremo 

Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 561.836, onde, em regime 

de repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que a 

reestruturação da carreira após a conversão da URV constitui o termo ad 

quem da incorporação pretendida. Após, conclusos. Intimem-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0504768-78.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KHERMAN SORBONE BATISTA DE ANUNCIACAO OAB - MT18054/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita:1 – Caso necessário, registre-se e 

autue-se como Cumprimento de Sentença. 2 – Ao Executado para, 

querendo, impugnar o pedido de Cumprimento de Sentença, no prazo legal 

(artigo 535 do Código de Processo Civil). 3 – Em observância ao disposto 

nos artigos 10 e 493 do Código de Processo Civil, manifestem-se as 

partes sobre a eventual prescrição quinquenal decorrente da 

reestruturação das Carreiras do Poder Executivo do Município de Cuiabá 

por meio das Leis Complementares Municipais nº 93/2003, 94/2003, 

152/2007, 153/2007, 154/2007, e da Lei Municipal nº 4.594/2004; bem 

como sobre a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no 

Recurso Extraordinário nº 561.836, onde, em regime de repercussão 

geral, fixou entendimento no sentido de que a reestruturação da carreira 

após a conversão da URV constitui o termo ad quem da incorporação 

pretendida. 4 - Intimem-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 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1034093-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA GASPAR LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita:Vistos, etc. 1 – Caso necessário, 

registre-se e autue-se como Cumprimento de Sentença. 2 – Ao Executado 

para, querendo, impugnar o pedido de Cumprimento de Sentença, no prazo 

legal (artigo 535 do Código de Processo Civil). 3 – Em observância ao 

disposto nos artigos 10 e 493 do Código de Processo Civil, manifestem-se 

as partes sobre a eventual prescrição quinquenal decorrente da 

reestruturação das Carreiras do Poder Executivo do Município de Cuiabá 

por meio das Leis Complementares Municipais nº 93/2003, 94/2003, 

152/2007, 153/2007, 154/2007, e da Lei Municipal nº 4.594/2004; bem 

como sobre a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no 

Recurso Extraordinário nº 561.836, onde, em regime de repercussão 

geral, fixou entendimento no sentido de que a reestruturação da carreira 

após a conversão da URV constitui o termo ad quem da incorporação 

pretendida. 4 - Intimem-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 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000311-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONEI GONZAGA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita:Vistos, etc. 1 – Caso necessário, 

registre-se e autue-se como Cumprimento de Sentença. 2 – Ao Executado 

para, querendo, impugnar o pedido de Cumprimento de Sentença, no prazo 

legal (artigo 535 do Código de Processo Civil). 3 – Em observância ao 

disposto nos artigos 10 e 493 do Código de Processo Civil, manifestem-se 

as partes sobre a eventual prescrição quinquenal decorrente da 

reestruturação das Carreiras do Poder Executivo do Município de Cuiabá 

por meio das Leis Complementares Municipais nº 93/2003, 94/2003, 

152/2007, 153/2007, 154/2007, e da Lei Municipal nº 4.594/2004; bem 

como sobre a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no 

Recurso Extraordinário nº 561.836, onde, em regime de repercussão 

geral, fixou entendimento no sentido de que a reestruturação da carreira 

após a conversão da URV constitui o termo ad quem da incorporação 

pretendida. 4 - Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1030904-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO HENRIQUE SOUSA DE SANTANA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA LUZIA FREIRE DE BRITO OAB - MT18065/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

REGINALDO ROSSI DO CARMOS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. Diante da teratologia evidenciada, não conheço do 

recurso de apelação interposto em face de "decisão liminar", vez que 

incabível. Preclusa esta, façam-me os autos conclusos. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020444-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS GONCALVES ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita:Concedo à parte requerente o prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, para que junte aos autos a planilha de cálculo 

indicando o valor pretendido a título de cobrança, devidamente corrigido 

com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos 

depósitos de poupança (artigo 13 da Lei nº 8.036/90). Ressalto, desde já, 

que a apuração do valor pode ser realizada mediante simples cálculo 

aritmético, consistente na multiplicação do valor das verbas que compõem 

a base de cálculo do FGTS pelo percentual fixado em lei a título de 

alíquota, com a posterior aplicação do índice de correção monetária 

supracitado. Após o cálculo, determino à parte Requerente que adeque o 

valor da causa ao montante apurado, manifestando-se sobre a eventual 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca 

de Cuiabá para processar e julgar o feito, caso o montante seja inferior a 

60 (sessenta) salários mínimos vigentes. Intime-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020439-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA GUIA SACRAMENTO RIBEIRO MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: "...Vistos. Concedo à parte 

requerente o prazo de 120 (cento e vinte) dias, para que junte aos autos a 

planilha de cálculo indicando o valor pretendido a título de cobrança, 

devidamente corrigido com base nos parâmetros fixados para atualização 

dos saldos dos depósitos de poupança (artigo 13 da Lei nº 8.036/90). 

Ressalto, desde já, que a apuração do valor pode ser realizada mediante 

simples cálculo aritmético, consistente na multiplicação do valor das 

verbas que compõem a base de cálculo do FGTS pelo percentual fixado 

em lei a título de alíquota, com a posterior aplicação do índice de correção 

monetária supracitado. Após o cálculo, determino à parte Requerente que 

adeque o valor da causa ao montante apurado, manifestando-se sobre a 

eventual competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito, caso o montante seja 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos vigentes. Intime-se." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023085-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON STEFANINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA XAVIER DA SILVA OAB - MT12162/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Dessa forma, tendo em vista a não comprovação da 

hipossuficiência econômica ou do estado de miserabilidade pelo 

Requerente, INDEFIRO o seu pedido de Assistência Judiciária Gratuita, 

com fundamento no artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil. Todavia, 

com o objetivo de não inviabilizar o seu acesso à jurisdição, faculto-lhe o 

parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) meses, nos 

moldes admitidos pelo artigo 468 da CNGC. Intimem-se." OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012070-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLONS DE ALMEIDA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. 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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1011161-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MOREIRA NOVAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELONETH - HABITACAO, CONSULT E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 

(RÉU)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (RÉU)

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

Outros Interessados:

Geovani (TERCEIRO INTERESSADO)

Imóvel abandonado ao lado direito (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Maria das Graças (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022825-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANUTO & TEIXEIRA DE ARAUJO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI HERMINIO TOME OAB - MT10437/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022825-53.2016.8.11.0041 AUTOR: CANUTO & TEIXEIRA DE ARAUJO 

LTDA - ME RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Apesar das 

laboriosas razões postas pelo subscritor da petição inicial, em face das 

peculiaridades do caso concreto, entendo prudente analisar o pedido de 

antecipação de tutela após a contestação, para, à vista de maiores 

elementos de convicção, decidir adequadamente sobre o pedido 

formulado. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, 

datado de 18 de março de 2016, por meio do qual o Requerido manifesta 

expresso desinteresse na conciliação ou autocomposição, deixo de 

designar audiência para esta finalidade, em homenagem aos princípios da 

economia e celeridade processual. Cite-se o Requerido para, no prazo 

legal, contestar os presentes autos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, 16 de maio de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006286-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELY COSTA LESSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ANDRADE MARINHO OAB - MT20915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1006286-75.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ELY COSTA LESSI 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte Requerente. Cite-se o Requerido 

para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, 16 de maio de 2018. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000608-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PARENTE AGUIAR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000608-45.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: SELMA PARENTE AGUIAR 

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE 

CUIABÁ/MT, SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

Vistos. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à 

impetrante. Intime-se. Prossiga-se. Cuiabá, 16 de maio de 2018 PAULO 

MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029357-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA APARECIDA MOREIRA BIASUZ (IMPETRANTE)

EDUARDO BIASUZ DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO MACIEL OAB - MT0005983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1029357-09.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: EDUARDO BIASUZ DE 

ALMEIDA, TALITA APARECIDA MOREIRA BIASUZ IMPETRADO: INSTITUTO 

DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT Vistos. Intime-se 

o Embargado para, no prazo legal, manifestar-se sobre os Embargos de 

Declaração opostos, nos termos do artigo 1023, § 2º, combinado com o 

artigo 183, ambos do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, com ou 

sem manifestação, retornem os autos conclusos para análise. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de maio de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028931-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JOSE NANTES SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490/O-O 

(ADVOGADO)

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1028931-94.2017.8.11.0041 AUTOR: MILTON JOSE NANTES SANTOS 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Especifiquem as partes as 

provas que desejam produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Após, colha-se o 

parecer ministerial. Por fim, voltem os autos conclusos para saneamento, 

sem prejuízo do julgamento antecipado do mérito, caso cabível. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de maio de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032151-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MARIA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1032151-03.2017.8.11.0041 AUTOR: SUELI MARIA DE CAMPOS RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Em observância ao disposto no art. 

10 do CPC, manifestem-se as partes sobre a eventual prescrição 

quinquenal decorrente da reestruturação da Carreira dos Profissionais da 

Educação Básica por meio da Lei Complementar Estadual nº 50/1998; 

sobre a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso 

Extraordinário nº 561.836, onde, em regime de repercussão geral, fixou 

entendimento no sentido de que a reestruturação da carreira após a 

conversão da URV constitui o termo ad quem da incorporação pretendida, 

e também sobre a decisão monocrática proferida pelo Ministro Celso de 

Mello no Recurso Extraordinário nº 984.840/MT, confirmando a 

aplicabilidade da referida tese aos servidores do Poder Executivo do 

Estado de Mato Grosso. Após, conclusos. Intimem-se. Cuiabá, 16 de maio 

de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019787-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR ANTONIO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1019787-33.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ANTENOR ANTONIO RAMOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Defiro os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita ao Requerente. Cite-se a parte requerida 

para em Juízo efetuar o pagamento de R$ 119.653,39 (cento e dezenove 

mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos), ou 

entrega da coisa, conforme requerido na inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, devendo o Sr. Oficial de Justiça observar o cumprimento do 

artigo 154, VI do CPC. Poderá o réu oferecer embargos no prazo de 15 

dias úteis, contando-se a partir da juntada do mandado aos autos, nos 

termos do artigo 231, CPC, observando o disposto no artigo 701, §1° do 

mesmo “codex”. Cuiabá, 16 de maio de 2018. PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010803-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA MARQUES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1056596 Nr: 49417-88.2015.811.0041

 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: SONIA FERREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 707793 Nr: 1245-57.2011.811.0041

 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: EVA MARIA DE JESUS ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA LEITE MELO LUFT - 

OAB:11679, KELMA REGINA BARBERATO - OAB:10.814-B/MT, WILSON 

MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Certifico que o requerido não apresentou contrarrazões ao recurso da 

parte autora. Certifico, também, que o recurso de apelação da parte 

requerida foi apresentado tempestivamente. Que impulsiono os autos 

intimando a parte requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 914034 Nr: 39531-02.2014.811.0041

 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 PASSAMANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DO 

ESTADO/MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ZAMPONI BRANCO - 

OAB:2062-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 855485 Nr: 57917-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Caução->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE ALVES FERREIRA - 

OAB:4803, FLÁVIO PIGATTO MONTEIRO - OAB:PR - 37.880, ROGÉRIO 

SCHUSTER JUNIOR - OAB:40.191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1017013 Nr: 30573-90.2015.811.0041

 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: LUCIANE REGINA MARTINS, ANTONIO CARLOS 

TAVARES DE MELLO, ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO, RITORNA 

RESTAURANTE PIZZARIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA 

ESTADUAL DA FAZENDA PUBLICA DE MATO GROSSO, 

SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DO ICMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JORGE ALVES ARAÚJO - 

OAB:5.252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 956056 Nr: 3091-70.2015.811.0041

 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: ELTON DALMOLIN, ÂNGELO VIRGÍNIO DAL MOLIN, 

ÉVERTON DAL MOLIN, EDSON DAL MOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, 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: ANDRE RICARDO LEMES DA 

SILVA - OAB:OAB/SP 156.817, ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - 

OAB:146.997/SP, DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - OAB:10.823/MT, 

EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, 

NILSON JACOB FERREIRA CALDAS - OAB:9.845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RICARDO LEMES DA 

SILVA - OAB:OAB/SP 156.817, ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - 

OAB:146.997/SP, BRUNO HOMEM DE MELO - OAB:PROCURADOR, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

SAMIR BENNETT - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873623 Nr: 12307-89.2014.811.0041

 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: OSCAR CHARBEL NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT, POLITEC - PERICIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAFAYETTE GARCIA NOVAES 

SOBRINHO - OAB:6842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 927736 Nr: 48079-16.2014.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: IBRAHIM RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.047, WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - OAB:24395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1016960 Nr: 30551-32.2015.811.0041

 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: LUCIANO DE LARA, NARCISO DOMINGOS JUVENAL, 

WALDOMIRO IGNACIO RAIMUNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 15.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 807519 Nr: 13991-83.2013.811.0041

 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: ODETE AUGUSTA GOMES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA DE CAMARGO 

- OAB:10024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949727 Nr: 60180-85.2014.811.0041

 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: ANNA CAROLINA DE ALMEIDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.234-B

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 374709 Nr: 11134-06.2009.811.0041

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARIMAT - INDUSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA, 

NEIVALDO FABRIN, ADEMIR BIONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA PAULINO DA SILVA - 

OAB:PROC. ESTADO, LUCAS SCHWINDEN DALLAMICO - PROC DO 

ESTADO - OAB:16309-B, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o Requerente para, querendo, impugnar a contestação, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1181248 Nr: 44158-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE MARIA MAIA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER 

LEGESLATIVO DE MT- SINDAL, INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS 

SERV. DO PODER LEGISLATIVO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Logo, considerando que a decisão embargada determinou a aplicação 

dos juros de mora e da correção monetária vigentes à época da prolação 

da decisão combatida, não há de se cogitar na existência de obscuridade 

ou omissão na decisão, tampouco na aplicação de conceitos jurídicos 

indeterminados, conforme alegado nas razões recursais. Ante o exposto 

e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração, porque tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, mantendo 

incólume a decisão embargada. Intimem-se. Cuiabá, 15 de maio de 2018. 

Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 751233 Nr: 2979-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA - OAB:6844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE, ROGÉRIO LUIZ GALLO - OAB:6677

 impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para requerer o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 815039 Nr: 21492-88.2013.811.0041

 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 CEZÁRIA OLIVEIRA DA COSTA

 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: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Antes de analisar o pedido aventado pela terceiro interessado na lide, 

Hospital e Maternidade São Mateus LTDA, por cautela, requisitem-se ao 

Departamento da Conta Única informações acerca da eventual existência 

de saldo remanescente vinculados neste autos.

Concretizado tal providência, façam-me os autos conclusos para analisar 

o pedido de LEVANTAMENTO DE VALOR.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 228464 Nr: 35668-53.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO MORAIS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, JULIER SEBASTIÃO DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO MORAIS FILHO - 

OAB:13.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:4896-MT, LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:5266-MT-PROC, VINICIUS ALVES DOS SANTOS - OAB:9453 MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROCESSO Nº 228464

Exequente: Bernardo Morais Filho.

Executado: Estado de Mato Grosso.

Vistos e etc.

Trata-se de cumprimento de sentença oposto por BERNARDO MORAIS 

FILHO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, consistente no 

recebimento de valores da condenação das verbas sucumbenciais 

arbitradas.

O causídico da parte autora apresentou planilha de cálculo atualizada 

perfazendo a quantia total de R$ 3.744,33 (três mil e setecentos e 

quarenta e quatro reais e trinta e três centavos.

Apesar intimado para atualizar os cálculos, o exequente manteve-se inerte 

a solicitação, precluindo tal medida que lhe foi ofertada, consoante 

certidão de fls. 140.

Às fls. 141/142-verso, o Estado de Mato Grosso não se opôs aos 

cálculos, manifestando pela sua concordância.

É a síntese do necessário. Fundamento e Decido.

Apresentados os cálculos pelo exequente às fls. 130/133, informa 

minuciosamente o valor devido pelo executado.

 Assim, HOMOLOGO os valores apresentados para que operem seus 

jurídicos e legais efeitos.

Preclusa essa sentença homologatória, certifique-se nos autos, 

consoante determinação da Corregedoria Geral de Justiça/MT em decisão 

proferida nos autos de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 218/2014 – CIA nº 

0170781-87.2014 aliada à Resolução nº 115 do CNJ e Provimento nº 

11/2017 do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, 

determino a expedição do respectivo RPV no valor apontado à fls. 133, na 

forma requerida.

Decorrido o prazo recursal, certifiquem-se e arquivem-se os autos até o 

pagamento do Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Cumpra-se, expedindo o que for necessário.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009727-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO LUIZ BRUN OAB - MT16191/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1009727-98.2016.8.11.0041 AUTOR: MARIA APARECIDA RODRIGUES DA 

SILVA OLIVEIRA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela 

ajuizada por Maria Aparecida Rodrigues da Silva Oliveira em face do 

Estado de Mato Grosso. A requerente aduz que foi classificada no 

concurso público regido pelo Edital n.º 005/2009, de 27 de julho de 2009, 

cujo certame ofereceu 02 (duas) vagas de ampla concorrência para o 

cargo de Analista do Meio Ambiente - Perfil Economista, Polo Cuiabá, 

sendo classificada na 08ª (oitava) colocação. Afirma que o prazo de 

validade do concurso foi prorrogado por mais 02 anos, conforme Edital 

Complementar nº 46, Diário Oficial de 10 de setembro de 2012. Aduz que 

durante o prazo de validade do concurso, foram nomeados 04 (quatro) 

candidatos, dois candidatos acima do número de vagas disponibilizadas 

no edital. Sustenta que, no entanto, dentre os nomeados a 4ª (quarta) 

colocada, Sra. Ana Carolina Ananias de Oliveira não tomou posse, 

conforme consta na Lista de Acompanhamento de Nomeações e o Diário 

Oficial de 05/09/2013, que tornou sem efeito sua nomeação. Afirma que a 

omissão da administração em nomear os candidatos subsequentes ofende 

as regras do edital, visto que a mesma já se desincumbiu do seu poder 

discricionário ao nomear candidatos além dos classificados, pelo que 

pleiteia sua nomeação e posse. A inicial veio instruída com documentos. A 

antecipação de tutela foi deferida, conforme se verifica da decisão de ID 

nº 1539841. O Requerido contestou a ação, sustentando a inexistência do 

direito alegado e pugnando pela improcedência dos pedidos. A parte 

Requerente impugnou a contestação, rechaçando os argumentos do 

Requerido e reiterando a pretensão pela procedência dos pedidos 

formulados na petição inicial, mantendo a antecipação de tutela 

anteriormente deferida. O Ministério Público opina pelo prosseguimento do 

feito sem a sua intervenção. É o relatório. Fundamento e decido. Embora a 

matéria em apreço envolva questões de direito e de fato, as provas 

existentes são suficientes para permitir o adequado deslinde da causa, 

sendo desnecessária a produção de prova em audiência ou de outras 

provas adicionais, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

com fulcro no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A Requerente 

insurge contra o Estado de Mato Grosso, para determinar sua nomeação, 

em razão de ter sido classificada na 8º (oitava) posição no concurso 

público para o cargo de Analista do Meio Ambiente – Perfil Economista, 

regido pelo Edital nº 005/2009/SAD/MT. É importante elucidar que referido 

edital previa duas vagas para o cargo pretendido pela requerente, tendo a 

Administração nomeado os dois candidatos aprovados e mais dois 

candidatos classificados. Pois bem. O presente pedido merece 

acolhimento. Isso porque, em uma análise mais acurada dos autos e 

considerando os documentos carreados, restou demonstrada a relevância 

dos fundamentos apresentados pela Requerente, em razão da existência 

da vaga e a necessidade do seu preenchimento. Verifica-se que 

inicialmente foram nomeados os dois candidatos aprovados e, 

posteriormente, usando do seu poder discricionário, a Administração 

nomeou mais dois candidatos além daquelas vagas previstas inicialmente 

no edital do certame, o que evidencia a necessidade do preenchimento 

destas duas vagas excedentes. Nota-se que, embora devidamente 

nomeada, a candidata classificada na quarta colocação do certame não 

tomou posse, sendo que o Estado já havia demonstrado a necessidade do 

preenchimento desta vaga. No entanto, o edital do concurso expirou sem 

que a Administração providenciasse a nomeação dos demais candidatos 

aptos a preencher a vaga existente, tendo apenas a requerente 

demonstrado, por meio judicial, o seu interesse no preenchimento. Assim, 

a requerente deixou de ter mera expectativa de direito quando o ente, por 

ato inequívoco, tornou clara sua necessidade de convocar os habilitados 

no cadastro de reserva (classificados), passando referido ato para o 

campo da vinculação. Para dar mais robustez às suas alegações, a 

requerente ainda trouxe aos autos por meio do documento de ID nº 

9073834, declaração expedida pela própria Administração, no sentido de 

que a mesma teria sido nomeada também em razão da necessidade de 

preenchimento da vaga e pelo volume e necessidade do serviço, sendo 

que o Estado apenas rebateu de modo genérico referido documento. 

Nesse passo, tem-se que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de 

Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os 

candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas 

previstas no edital possuem direito à nomeação, quando, no prazo de 

validade do concurso, haja comprovação do surgimento de novas vagas 

bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-la. Nesse 

sentido, colaciono o seguinte julgado: "[...] 3. É também assente na 

jurisprudência deste Sodalício o entendimento segundo o qual "a prática de 

ato, pela Administração, que evidencie a necessidade de preenchimento 

de cargos vagos gera direito subjetivo à nomeação dos candidatos 

aprovados e classificados em concurso público inicialmente além do 

número de vagas ofertado pelo edital do certame". REsp 1.185.379/MG - 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - SEXTA TURMA - 

Julgamento em 15.03.2012. Precedentes.” (Resp nº 1330890/BA - 

RECURSO ESPECIAL nº 2012/0129543-6 - Relator: Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES - Órgão Julgador - Segunda Turma - Data do 

Julgamento:09/04/2013 - Data da Publicação: DJe 16/04/2013). "Há direito 

subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do certame, caso 

tenha havido preterição na ordem classificatória ou contratação a título 

precário para o preenchimento de vagas existentes, em detrimento da 

nomeação de candidatos aprovados em certame ainda válido. (...) 6. A 

obediência à ordem de classificação dos certames públicos é medida 

inarredável tanto para a Administração Pública quanto para o Poder 
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Judiciário. 7. Na via mandamental, a matéria submetida ao crivo de Poder 

Judiciário reclama a apresentação de prova robusta e pré-constituída do 

direito perseguido, sendo certo que meras alegações não são capazes de 

contornar essa exigência, sendo também impossível, nesse eito, levar a 

termo dilação probatória.”(RMS 28.675/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 

QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012). O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784/STF), firmou o 

entendimento que: "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo 

concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame 

anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos 

aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses 

de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato”. Nesse passo, se durante o prazo de validade do 

concurso, demonstrado o interesse da Administração Pública, surgirem 

novas vagas, seja em razão da criação de novos cargos mediante lei, seja 

em virtude de vacância decorrente de exoneração ou ausência de posse, 

demissão, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável ou 

falecimento, seja pela realização de novo concurso público dentro do 

prazo de vigência do certame anterior, o que era mera expectativa de 

direito daqueles candidatos classificados fora do número de vagas, 

convola-se em direito líquido e certo à nomeação. Dessa forma, é sabido 

que os Tribunais Superiores têm entendido, nessas questões relativas à 

nomeação e consequente preterição por parte da Administração, que tem 

direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu e foi 

classificado (e não mera expectativa de direito) não apenas o candidato 

aprovado dentro do número de vagas previsto no edital de abertura do 

certame, como também aquele que, classificado em posição situada além 

do número de vagas, resultar preterido pela Administração, que, ao 

revelar sua necessidade de pessoal para as mesmas funções do cargo 

objeto do concurso, como no caso em apreço, valher-se de contratações 

temporárias ou se omitir a efetuar demais nomeações. É de se ressaltar, 

outrossim, que no caso em testilha, apesar de existirem candidatos que 

estão melhor classificados que a Requerente, havendo suposta 

preferência de nomeação, esta (nomeação) não pode ser feita senão pela 

via judicial, pois, considerando o exaurimento do prazo de validade do 

concurso, não se afigura legítimo condicionar o direito da Requerente, 

legitimamente perseguido ‘ad tempore’, ao direito de terceiros. Por fim, 

registro que, conforme documentos anexados aos autos e consulta 

realizada no site do TJ/MT, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de 

Agravo de Instrumento (RAI nº 1002918-21.2016.8.11.0000) em face da 

decisão que concedeu a antecipação de tutela, sendo que, sumariamente, 

alcançou êxito ao ter deferido o efeito suspensivo ao recurso. No entanto, 

a requerente apresentou agravo regimental, comprovando a sua 

preterição, o que culminou com a revogação da decisão que concedeu o 

efeito suspensivo. Em seguida, a requerente ainda apresentou naquelas 

autos a declaração exarada pela própria Administração, que atesta a 

necessidade da nomeação e o interesse do ente público na sua posse e 

efetivo exercício do serviço público. Em razão disso o Estado foi intimado 

para se manifestar sobre respectiva declaração sob pena de restar 

configurada a deserção, mantendo-se inerte, o que de fato acarretará na 

perda superveniente do objeto naquela instância recursal. Portanto, a 

requerente possui fundamentos e prova documental que revelam a 

robustez do direito almejado, devendo ser mantida no cargo em que foi 

nomeada em sede de antecipação de tutela. Noutro giro acerca do pleito 

de pagamento de parcelas remuneratórias desde a data da citação desta 

ação, entendo pela improcedência do referido pedido, haja vista que o 

direito à nomeação de candidatos aprovados e classificados para o cargo 

a que concorreram por força de ação judicial, possui efeitos ex nunc, 

passando a ter eficácia após o cumprimento deliberado da decisão, ou 

com trânsito em julgado do processo. Isto posto, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO à nomeação e 

posse da requerente no cargo efetivo de Analista do Meio Ambiente – 

Economista, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida. 

Sem custas. Condeno o Requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos moldes do artigo 

85, § 2º c/c o § 8º, do Código de Processo Civil. Decisão sujeita ao 

reexame necessário, por força do disposto no artigo 496, I, do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo para interposição de recursos 

voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, fazendo constar as homenagens deste juízo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de maio de 2018. 

Agamenon Alcântara Moreno Júnior Juiz de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1010719-59.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: DILIAM COSTA OLIVEIRA 

RIGON IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SEFAZ/MT, SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÃO DO ICMS Vistos, etc. 

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por 

Diliam Costa Oliveira Rigon em face do Superintendente de Fiscalização da 

SEFAZ/MT. Em síntese alega que é produtor rural e desenvolve a atividade 

pecuária, possuindo propriedades rurais nos Estados de Mato Grosso 

(fazenda São José) e Rondônia (fazenda Santa Rosa). Relata que a nas 

referidas propriedades desenvolve atividade de cria e recria e engorda 

necessitando realizar o transporte de alguns animais que se encontram na 

Fazenda São José, situada no localizada na Gleba Bom Futuro, Lote 03, 

s/n, Estrada do Rio Madeirinha Km 130, zona rural no município de 

Rondolândia – MT, além do transporte de outros animais para fazenda 

denominada Santa Rosa, situada na Linha 14, Lote 38, Gleba 01, Setor 

Caio Espíndola, Zona Rural no município de São Francisco do Guaporé-RO. 

Aduz, contudo, que em razão da Lei 7098/98 que trata de ICMS no Estado 

e Mato Grosso, prevê a incidência de cobrança de ICMS em operações 

envolvendo mesmo titular, e em razão de necessários transportes dos 

seus animais e uma localidade à outra, consequentemente, o interesse na 

medida preventiva afim de evitar violação ao seu direito líquido e certo por 

parte da autoridade impetrada. Em face do exposto, pugna pela 

concessão de liminar para autorizar a referida transferência sem o 

pagamento do imposto e, no mérito, a concessão de ordem mandamental 

para consolidar o pedido liminar. A petição inicial veio instruída com 

documentos. A liminar foi deferida por meio da decisão de ID nº 

1010719-59.2016.8.11.0041. A autoridade coatora apresentou 

informações, sustentando a legalidade do ato perpetrado e pugnando pela 

denegação da segurança. É o relatório. Fundamento e decido. Como é de 

sabença, o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a 

proteger direito líquido e certo da parte interessada contra ato ilegal ou 

arbitrário de autoridade pública, tratando-se de ação mandamental de rito 

célere que demanda a produção de prova documental pré-constituída 

capaz de comprovar, de plano, a liquidez e a certeza do direito alegado. 

Aliás, sobre o conceito de liquidez e certeza do direito alegado para fins 

de impetração de mandado de segurança, Hely Lopes Meirelles, com a 

clareza que lhe é peculiar, assim leciona: “Direito líquido e certo é o que se 

apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto 

a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende enseja à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Evidentemente, o conceito de liquidez e certeza 

adotado pelo legislador do mandado de segurança não é o mesmo do 
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legislador civil (CC, art. 1.533). É um conceito impróprio – e mal-expresso – 

alusivo a precisão e comprovação do direito quando deveria aludir a 

precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício 

deste direito.” (Hely Lopes Meirelles in Mandado de Segurança, 26ª ed., 

págs. 36/37, Malheiros Editores, São Paulo: 2003) No caso concreto, como 

dito, o impetrante pretende concessão de ordem mandamental para 

autorizar a transferência de gado de suas propriedades rurais localizadas 

no Estado de Mato Grosso para a sua propriedade no Município de São 

Francisco do Guaporé - RO, sem o pagamento do imposto devido pela 

operação, ao argumento de que se trata de transferência de bens entre 

estabelecimentos do mesmo proprietário. Ocorre que a efetiva apuração 

dos motivos ensejadores da transferência em questão, como a suposta 

estiagem e a insuficiência do pasto em solo mato-grossense, se traduz 

como matéria complexa que não se coaduna com a estreita via do 

mandado de segurança, demandando dilação probatória incompatível com 

a seara mandamental. Segundo penso, a regular constatação de tais 

condições é primordial para verificar a efetiva necessidade da 

transferência do rebanho, principalmente com a finalidade de assegurar a 

simulacro supremacia e a indisponibilidade do interesse público no que diz 

respeito ao recolhimento dos impostos possivelmente devidos em caso de 

comercialização do rebanho, pois nada impede que o impetrante se utilize 

dessa operação de transferência como simulacro para camuflar a 

posterior comercialização do rebanho transferido no Estado de destino, 

sem o devido recolhimento do imposto devido ao Estado de Mato Grosso, 

acarretando vultoso prejuízo aos cofres públicos. E para corroborar o 

entendimento adotado, colaciono o seguinte precedente do Superior 

Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC REPELIDA. 

MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 166 DO CTN. PROVA DA 

NÃO-TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO FINANCEIRO. PRECEDENTES. (...) 2. 

O creditamento pretendido, na realidade, camufla o intento da parte em 

obter o direito à compensação, na escrita fiscal, de tudo o que foi pago 

indevidamente com débitos futuros de ICMS. Assim, não há como se furtar 

à disciplina do art. 166 do CTN, que exige a comprovação de que o 

contribuinte de direito não repassou ao contribuinte de fato o encargo 

financeiro do tributo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, de que 

está por este autorizado a recebê-lo. Precedentes. 3. De fato, consoante 

teor da Súmula 213 deste Superior Tribunal de Justiça:"o mandado de 

segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à 

compensação tributária". No entanto, para que tal direito seja reconhecido 

na via mandamental, imprescindível que seja líquido e certo, isto é, 

reconhecível de plano, sem necessidade de dilação probatória. (...) (AgRg 

no REsp 930.968/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 04/12/2007, DJ 19/12/2007, p. 1161) Isto posto, com fulcro no 

artigo 10 da Lei nº 12.016/2009, indefiro a PETIÇÃO inicial e, em 

consequência, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos moldes do 

artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Denego o mandado de 

segurança, por força do disposto no artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 

e, via de consequência, revogo a liminar anteriormente concedida. Sem 

custas e honorários, eis que incabíveis na espécie. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas de estilo. P.R.I. Cuiabá, 16 de maio de 2018. Paulo Márcio Soares 

de Carvalho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1010402-61.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: EMERSON UDSON LEITE 

XAVIER IMPETRADO: CHEFE DE DIVISÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

E ESTÁGIO Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetro pela 

Emerson Udson Leite Xavier contra ato tido por ilegal praticado pelo Chefe 

de Divisão e Avaliação de Desempenho e Estágio, objetivando em sede 

liminar que seja determinado ”anulação da decisão proferida pela 

autoridade coatora, de modo que garante ao impetrante o direito de 

exercer o estagio de nível superior na área de Direito, no Fórum da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, independentemente do estágio já 

exercido durante o ensino médio, pelo prazo faltante de 01 (um) ano” . 

Relata a Impetrante que, que após submeter-se ao processo seletivo para 

contratação de estagiários de nível superior na aérea de Direito do Fórum 

da Comarca de Lucas de Rio Verde/MT, edital n. 03/2015-DF o impetrante 

foi aprovado dentro do número de vagas existentes. Assevera que firmou 

compromisso de estágio com a entidade mantenedora no dia 11 de junho 

de 2015, passando a exercer estagio remunerado. Aduz, contudo, que ao 

solicitar a renovação do contrato de estágio, foi negado sob a justificativa 

de que já teria completado o período de 02 (dois) anos de estágio na 

mesma concedente, em razão do período que curso o ensino médio. 

Assevera em suas razões que os contratos são distintos, um referente ao 

período que cursou nível médio de ensino e outro quando iniciou o curso 

de Direito na Faculdade La Salle. Sustenta que o Edital nº 01/2015-DF não 

prevê tal restrição, ou mesmo estabeleceu a impossibilidade de renovação 

no que concerne a contratos distintos. Com a inicial vieram documentos. A 

liminar foi deferida por meio da decisão de ID nº 1932190. A autoridade 

coatora apresentou informações, sustentando a legalidade do ato 

reputado ilegal e pugnando pela denegação da segurança. O Ministério 

Público deixou de opinar, alegando ausência de interesse público capaz 

de justificar a sua intervenção. É o relatório. Decido. A ação mandamental 

é cabível contra ato de autoridade que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, violar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio 

de sofrê-la, sendo imprescindível a existência de prova pré-constituída 

como condição essencial à verificação da ilegalidade. Hely Lopes 

Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 

36ª edição, São Paulo, Malheiros Editores, 2014, p. 36/37, leciona que: 

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, 

delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da 

impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável 

por mandado de segurança há de vir expresso em norma legal e trazer em 

si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a 

sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, 

se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, 

não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros 

meios judiciais.” Pois bem. A despeito dos fundamentos tecidos na inicial e 

prova carreada aos autos, tenho que restaram configuradas, de forma 

inequívoca, a existência de violação ao direito líquido e certo do 

Impetrante. É sabido que o estágio é ato educativo escolar supervisionado, 

desenvolvido no ambiente de trabalho, visando à preparação para o 

trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino 

regular em instituições de educação superior, de educação profissional, 

de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 

fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. 

Observa-se dos autos que o impetrante exerceu a função de estagiário de 

nível médio no Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, no período 

de 14/02/2013 a 31/12/2013, recebendo a contraprestação respectiva, 

seja financeira ou em relação as atividades apropriadas para o seu nível 

de ensino. Contudo, ao requerer a renovação do contrato do cargo de 

estagiário de nível superior foi impedido, sob alegação de que já teria 

completado o período de 02 (dois) anos de estagio na mesma instituição 

concedente. Nesse passo, para elucidar a matéria cito o artigo 11 da Lei 

Complementar Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe: “Art. 

11. A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá 

exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de 

deficiência”. No entanto, no caso em apreço, após ter sido estagiário para 

a preparação educacional no nível médio, o impetrante ingressou em uma 

faculdade (ensino superior), e buscou uma maneira de maximizar os 

conhecimentos obtidos no curso de Direito, motivo pelo qual pleiteou uma 

vaga de estagiário de ensino superior no Fórum Cível. Assim, é necessário 

ressaltar que os estágios de ensino médio e o de ensino superior 

acontecem em dois ciclos diferentes de aprendizado, formalizados por 

contratos independentes, com condições, funções, carga horária, 
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remuneração e requisitos completamente distintos. Portanto, entendo que, 

não obstante ter cumprido o prazo para duração do estágio de ensino 

médio, nada impede que o Impetrante realize outro estágio de ensino 

superior no mesmo órgão concedente. Outrossim, a Lei nº 11.788, de 25 

de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, não limita 

a contratação para diferentes tipos de estágios, sejam eles de ensino 

médio, superior ou profissionalizante. Nota-se que a finalidade do estágio 

é proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, 

profissional e cultural. (art. 9º, II da Lei 11.788/2008) Posto isto e por tudo 

o mais que dos autos conta, CONCEDO A ORDEM MANDAMENTAL, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para 

consolidar os termos da liminar deferida no nascedouro destes autos. Sem 

custas e honorários, eis que incabíveis na espécie. Decisão sujeita ao 

reexame necessário, por força da disposição específica contida no artigo 

14, § 1º, da Lei nº 12.016/09. Após o decurso do prazo para recursos 

voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, fazendo constar as sempre respeitosas homenagens 

deste juízo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de maio de 

2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação
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SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO:" Fundamento e Decido. 

Primeiramente, cumpre consignar que o Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, suspendeu 

liminarmente as ações que questionam a legalidade da cobrança de ICMS 

sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de 

energia elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, destacando que o 

fim desse recolhimento gera “possibilidade de grave lesão aos cofres 

públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação proferida põe em 

risco a ordem pública e econômica” (Incidente de Suspensão nº 

53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício proferiu nova 

decisão no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o entendimento 

de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão somente até a 

prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em recentíssima 

decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na ProAfR nos 

Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, determinou a suspensão 

de todos os processos, individuais ou coletivos, em âmbito nacional que 

versem sobre a questão delimitada. Melhor elucidando, transcrevo a 

ementa da referida decisão: “RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS 

DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 

1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão 

controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de 

Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de 

Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – ProAfR nos 

EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data 

de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em conformidade à 

decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como à 

determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos Ofícios 

Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a suspensão do presente 

processo até ulterior deliberação da Corte Superior. Nesta oportunidade, 

determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que junte aos autos 

cópia do Ofício Circular nº 91/2017. Intimem-se as partes. 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.
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Parte(s) Polo Ativo:

SP - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR BONFIM OAB - MT10630/O-O (ADVOGADO)

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018654-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FERREIRA GUIMARAES (AUTOR)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA OAB - MT0015415A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1018654-19.2017.8.11.0041 (PJE 

3) Vistos, etc. Determino a Secretaria Unificada da Fazenda Pública que 

certifique o cumprimento da decisão ID n° 10895405, no tocante a 

devolução do valor bloqueado aos cofres do Ente Público. Após cls. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR. 

JUIZ DE DIREITO.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019757-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARQUES MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT0020921A 

(ADVOGADO)

LUIZ FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0020678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1019757-95.2016.8.11.0041 (PJE 

3) Vistos, etc. Intime-se a parte autora para manifestar se tem interesse 

no prosseguimento no feito, no prazo de 10 (dez) dias. No mais, consigno 

que caso a autora tenha interesse no prosseguimento no feito, deverá 

cumprir o já determinado na decisão de ID n°. 11832354. Após cls. 
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Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR. JUIZ DE DIREITO.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008551-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIL SOARES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO: 1008551-16.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004648-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE REGINA RIBEIRO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRIANA DOS REIS RIBEIRO OAB - MT20821/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso na pessoa do seu 

representante legal (RÉU)

PREFEITURA DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1004648-70.2018.8.11.0041 (PJE 

3) Vistos, etc. Verifica-se que o requerido Estado de Mato Grosso 

informou através da petição ID n° 13135777, 13135786 e 13135788, que 

há estoque disponível para imediata dispensação do medicamento objeto 

dos autos. Desta feita, restou demonstrado que o requerido adotou as 

medidas necessárias ao fiel cumprimento da decisão provisória, sendo 

necessário apenas a apresentação da documentação discriminada 

documento ID n°. 13135786, e que a requerente se dirija a Farmácia de 

Atendimento Especializado. Assim, intime-se a requerente para adotar as 

medidas acima referidas, no prazo de 10 (dez) dias. Após cls. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR. 

JUIZ DE DIREITO.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011153-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OSVIANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILTO RODRIGUES GONCALVES OAB - MT19140/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO N: 1011153-77.2018.8.11.0041 

(PJE 4) Vistos, etc. Defiro o pedido do impetrante referente à juntada de 

documentos das mídias audiovisuais, depoimentos e interrogatório em CD 

e pen-drive, devendo estes ser armazenados no cartório desta Vara. Em 

seguida, voltem-me concluso para analise da liminar. Cumpra-se Cuiabá, 

16 de Abril de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016910-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONY ROBSON CRUZ BARROS (AUTOR)

JOMAR CORTES DE ANDRADE (AUTOR)

TARCIANA NOGUEIRA RAMOS (AUTOR)

FLAVIO GLEDSON VIEIRA BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR OAB - MT0022358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1016910-23.2016.8.11.0041 (PJE 

4) Vistos, etc. Verifico que o requerente formulou pedido de parcelamento 

das custas processuais, contudo, não restou demostrado a sua 

hipossuficiência, desta feita, INDEFIRO o pedido de parcelamento das 

custas processuais. No mais determino a intimação da parte autora para 

que recolha as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do Art. 290 do CPC Cumpra-se. 

Cuiabá, 15 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000003-04.2018.8.11.9999

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA BRITO RAMOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CAROLINA DA CRUZ OAB - MT18978/O (ADVOGADO)

KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES OAB - MT15620/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRÓ REITOR DE CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO 

DE RESERVA (IMPETRADO)

REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA POLITEC (EDITAL 1/2017) 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO N°: 1000003-04.2018.8.11.9999 (PJE 

3). Vistos, etc. Intime-se a parte autora para ratificar os atos praticados na 

Justiça Federal, bem como para requerer o que de direito, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, cls. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de Maio de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1013986-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO N°: 

1013986-05.2017.8.11.0041 (PJE 4) Vistos, Primeiramente, verifico que 

não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes 

do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 

003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se manifestou pelo 

desinteresse na conciliação. Trata-se de ação de execução de titulo 

extrajudicial contra a Fazenda Pública, porquanto figura no polo passivo, o 

Estado de Mato Grosso e, desta feita deve se dar com base no art. 910 do 

NCPC. Assim, nos termos do artigo retro, cite-se a Fazenda Pública para 
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opor embargos à execução em 30 (trinta) dias. Não havendo embargos, 

expeça-se o ofício-precatório, nos termos do art. 910, § I, do NCPC/2015. 

Cite-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014489-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAILSON MATHEUS ALVES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO: 1014489-26.2017.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020487-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 4)  PROCESSO Nº 

1020487-72.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado com o escopo de obter decisão para que seja 

declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS (Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição) e a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da 

fatura de energia elétrica da parte Autora. O Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, suspendeu as 

liminares que questionam a legalidade da cobrança de ICMS sobre as 

tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de energia 

elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, destacando que o fim 

desse recolhimento gera “possibilidade de grave lesão aos cofres 

públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação proferida põe em 

risco a ordem pública e econômica” (Incidente de Suspensão nº 

53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício proferiu nova 

decisão de liminar no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 

em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001977-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIDEPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ DE COSTA OAB - SC5218 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO - 

SUFIS (IMPETRADO)

GERENTE DE CRÉDITO FISCAL DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Gerente de Interpretação da Legislação Tributária do Estado de Mato 

Grosso (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: "ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota, 

INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Notifiquem-se pessoalmente as 

autoridades tidas por coatoras, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-as do teor 

desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Município de Cuiabá 

sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, 

querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 

12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, 

querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 

12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, 

voltam-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. "

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011838-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIA LARA PINTO TOLEDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO VIDAL DA FONSECA OAB - MT23835/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (IMPETRADO)

DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002206-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ELOISA PIERSANTE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)
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LEONARDO CESAR BONFIM OAB - MT10630/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA BANCA DA AVALIAÇÃO DIDÁTICA DO CONCURSO DA 

SEDUC - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: Vistos, etc. Prestei as informações através do 

Ofício nº 60/2018 na presente data, referente às Informações Processuais 

requisitadas através do Ofício (Código de Rastreabilidade nº 

81120183307904) – Secretaria da Primeira Câmara de Direito Público e 

C o l e t i v o ,  e x t r a í d o  d o  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n º 

1003539-47.2018.8.11.0000 – PJE – Capital. Em cumprimento à decisão 

superior, determino à autoridade Impetrada que, no prazo de 10 (dez) dias, 

fundamente o recurso administrativo do edital de “Resultado dos Recursos 

contra o Resultado da Avaliação Didática – Professor de Educação 

Básica”, de forma motivada. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007467-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANTONIO GALLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CUSTODIO DE CARVALHO OAB - MT0009508A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, que segue 

transcrita abaixo. DECISÃO: Vistos, etc. À vista do princípio da não 

surpresa previsto no art. 10 do CPC/2015, determino a intimação da parte 

Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, adequar o rito escolhido na 

presente demanda, sob pena de indeferimento da inicial, tendo em vista 

que o rito utilizado não existe mais com a vigência do novo codex. 

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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009114-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ROSA GOMES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA FASE DE 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL do concurso público para formação de cadastro 

de reserva para os cargos efetivos de Papiloscopista e de Técnico em 

Necropsia. (IMPETRADO)

Secretaria de Estado de segurança pública de Mato Grosso (IMPETRADO)

COMISSÃO DE ACOMPANHAMETO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO 

SOCIAL DA PERÍCIA TÉCNICA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DE 

MATO GROSSO - POLITEC/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007916-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVCLIN NUTRICOES E ALIMENTOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT0013212A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA 

(IMPETRADO)

ALCI DE OLIVEIRA JUNIOR (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO E GESTÃO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006203-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR MATTANA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente da Gerência do ITCD e Outras Receitas - GITCD da Secretaria de 

Estado da Fazenda de Mato Grosso (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Secretário de Estado da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato 

Grosso-SEFAZ - ROGÉRIO LUIZ GALLO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005511-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ DA SEFAZ-MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949602 Nr: 60068-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA MARIA DOS SANTOS MIESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIRLON DE QUEIROZ ROSA - 

OAB:13956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:3799

 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
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de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1017793 Nr: 30846-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA AUXILIADORA DE ARRUDA BUENO

 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:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057437 Nr: 49756-47.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, TIAGO DA SILVA, 

MILTON DE SOUZA SOBRINHO, ORBINIANO LEQUE DE MAGALHÃES, 

SAMUEL SANT'ANA MARIN, OSCAR LIMA CAMPOS, JOSE ERMINIO DE 

OLIVEIRA, IVO SANTANA MARIM, JOÃO LEITÃO DE MAGALHÃES, LEA 

DE SOUZA COSTA, JOARID ALVES CORREA, JOSÉ BENEDITO DA SILVA, 

MANOEL BENEDITO TEIXEIRA, MARTIN ROCHA COCA, JEOVÁ DE 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA SODRE DE MORAES - 

OAB:17.612, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - OAB:15306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1064209 Nr: 52822-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCY MARIA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 397799 Nr: 32100-87.2009.811.0041

 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: PINHEIRO & LEITE LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE FERREIRA ZILIO 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803751 Nr: 10207-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLENO PEREIRA DE AQUINO, SANDRA 

MARIA TORQUATO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:SUB-PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384/B, JOÃO BONFIM BARROSO - OAB:12874/MT, MURILLO 

ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127A, OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Intimando: TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO da Ação de 

Notificação proposta neste Juízo, acima identificada, conforme 

despacho/decisão abaixo transcrita e petição inicial em resumo abaixo, 

cientificando-lhes que, deferida e realizada a notificação ou interpelação, 

os autos serão entregues ao requerente.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de desapropriação com pedido de 

liminar para Imissão provisória na posse,em desfavor de ERLENO PEREIRA 

DE AQUINO e SANDRA MARIA TORQUATO DE AQUINO, a área atinge-se 

7,30m² do terreno localizado na avenida Historiador Rubens de Mendonça, 

nº 75, bairro Baú, em CuiabáMT,presumidamente registrado sob a 

matricula nº 28.243, do Segundo Serviço Notarial e Registral da comarca 

de Cuiabá-MT.

Despacho/Decisão: AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃOCÓDIGO: 803751Vistos, 

etc.Defiro o pedido do Estado à fl. 116 e determino a intimação dos 

requeridos para apresentarem, em 10 (dez) dias, prova de quitação de 

dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, bem como determino 

à Secretaria Unificada que publique os editais, com o prazo de 10 dias, 

para conhecimento de terceiros.Após, expeça-se o alvará e arquive-se 

com baixa.Intimem-se. Cumpra-se com urgência.Cuiabá/MT, 30 de agosto 

de 2017.ROBERTO TEIXEIRA SERORJUIZ 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, ERLI GONÇALVES, 

digitei.

Cuiabá, 15 de maio de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 876027 Nr: 14110-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA LAURA BRITTO DE LIMA

 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: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047817 Nr: 45318-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELITO CÁSSIO RÉGIS DOS SANTOS

 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: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 288 de 558



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036059 Nr: 39606-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAUJO - OAB:12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 886711 Nr: 21061-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA GABRIELA DORILEO CALDAS, ELIANE CUSTÓDIO 

JORGE, LEONARDO JOSE SANTOS LOPES, PATRICIA DE JESUS SILVA, 

RAFAEL MADALOZO, MARIANA SENHORINO TESCHKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR MACIEL DE SANTANA - 

OAB:18221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 460555 Nr: 29815-87.2010.811.0041

 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: LUCINEI RODRIGUES LEITE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER PULLIG FILHO - 

OAB:11529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEVILLIN LYRA N. FIGUEIREDO 

- OAB: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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265436 Nr: 23151-79.2006.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO SHOPPING CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - POLÍCIA 

MILITAR, CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO 

ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO PEREIRA CARDOSO 

FILHO - OAB:5.705/MT, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RICARDO LEMES DA 

SILVA - OAB:OAB/SP 156.817, ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - 

OAB:146.997/SP, ELISABETE FERREIRA ZILIO (PROC. DO ESTADO) - 

OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047557 Nr: 45200-02.2015.811.0041

 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: CRISTIANE BATISTA LUIZ VITORINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Certifico que o requerido não apresentou contrarrazões ao recurso da 

parte autora. Certifico, também, que o recurso de apelação da parte 

requerida foi apresentado tempestivamente. Que impulsiono os autos 

intimando a parte requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753153 Nr: 5039-52.2012.811.0041

 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: LUIZ GONZAGA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - 

Procuradora Federal - OAB:1706732

 Certifico que o requerido não apresentou contrarrazões ao recurso da 

parte autora. Certifico, também, que o recurso de apelação da parte 

requerida foi apresentado tempestivamente. Que impulsiono os autos 

intimando a parte requerente para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057698 Nr: 49857-84.2015.811.0041

 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: ELAINE HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1064771 Nr: 53109-95.2015.811.0041

 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: EDSON MACEROU PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 12487B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1039672 Nr: 41442-15.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUMAR MOREIRA DE MAGALHÃES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710272 Nr: 3218-47.2011.811.0041

 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: SEBASTIÃO VILLA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO JÚNIOR 

(PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - OAB:12.244-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ ANTONIO 

ARAUJO JUNIOR, para devolução dos autos nº 3218-47.2011.811.0041, 

Protocolo 710272, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 762089 Nr: 14595-78.2012.811.0041

 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: GILSON DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECIR CALÇA - 

OAB:5247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - 

Procuradora Federal - OAB:1706732

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SOLANGE DE 

HOLANDA ROCHA,  para  devo lução dos  au tos  n º 

14595-78.2012.811.0041, Protocolo 762089, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009534-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN GAMARRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANA ALVES ATHAIDE OAB - MT0011382A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 5)  PROCESSO Nº 

1009534-49.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária 

com pedido de antecipação de tutela proposta por JEAN GAMARRA DA 

SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de 

que seja determinado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

c/c com conversão em aposentadoria por invalidez. Aduz, em síntese, que 

é assegurado da Previdência Social haja vista que mantém vínculo 

empregatício regido pela CLT há meses. Informa ainda, que em 21/10/2011 

deu entrada no pedido de auxílio-doença acidentário junto ao INSS, cujo 

benefício foi concedido até 17/09/2012. Ainda, relata que em 16/06/2013 

procurou a requerida para reconsideração da decisão que cessou o 

benefício, entretanto, teve parecer contrario ao seu pedido. Pugna pela 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, quanto à gratuidade da justiça, o 

Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo decisão do Conselho Nacional 

de Justiça, mais especificamente, no Procedimento de Controle 

Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a matéria, prescrevendo ser 

o juiz da causa a autoridade competente para decidir sobre o aludido 

pedido, o que foi informado por meio do Oficio Circular nº 

03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos 

para a concessão da justiça gratuita. No mais, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, a 

Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso já se manifestou pelo 

desinteresse na conciliação nas ações que o INSS figure como parte, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

provisória de urgência se faz necessário se comprovar a evidência da 

probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Ressalte-se que não se tratam 

de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena 

observação pelo julgador. No caso em análise, observa-se pelos 

atestados e exames médicos acostados (ID nº 5798737 e seguintes) que 

o Requerente apresenta as patologias apontadas na exordial. Pois bem. 

Nos termos do art. 59, da Lei nº 8.213/91, que trata dos planos de 

benefício da previdência social, o auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Neste sentido, é 

elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano Gonçalves que, 

ao abordar acerca do auxílio-acidente, esclarece que “logo após o 

acidente, o trabalhador passa a receber, em geral, o benefício 

auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém 

temporária para o trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a 

saúde, cessa a incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito 

ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. 

Todavia, constatada seqüela do acidente que implique redução da 

capacidade funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício 

auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13ª 

edição. 2009. pag. 255). In casu, os documentos acostados à exordial 

revelam que o Autor necessita de afastamento de suas atividades 

laborais, pois as sequelas que o incomodam se mostram presentes, cujas 

incapacitantes influenciam sobremaneira na realização dos atos cotidianos 

indispensáveis em seu labor, como ora se extrai dos receituários médicos 

acostados aos autos, bem como do aludo pericial realizado na Justiça 

Federal (ID: 5798738), comprovando a incapacidade laboral do autor. 

Neste viés, o art. 62, da Lei nº 8.213/91 estabelece que o (a) segurado (a) 

em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua 

atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação 

profissional para o exercício de outra atividade. Nessa toada, não cessará 

o benefício até que seja dado como habilitado (a) para o desempenho de 

nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado (a) 

não-recuperável, for aposentado (a) por invalidez. Assim, apesar de a 

norma previdenciária determinar a impossibilidade de interromper o 

benefício enquanto o (a) segurado (a)/licenciado (a) não for dado como 

habilitado (a) para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a 

subsistência ou, quando considerado (a) não-recuperável, for aposentado 

(a) por invalidez, o INSS, contrariando a prova pericial, levando em conta o 

sistema de famigerada “alta programada”, simplesmente cessou o 

pagamento do auxílio-doença, obrigando o Requerente a retornar as suas 

ocupações para as quais não havia se reabilitado. A propósito, 

corroborando com o acima, a Egrégia Corte de Justiça assim tem se 

manifestado em casos tais, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INCAPACIDADE PROFISSIONAL – RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. 

Presente a prova inequívoca consistente em exames e atestados médicos 

no sentido de demonstrar a inaptidão laborativa da postulante, acrescido 

do perigo de dano irreparável baseado no caráter alimentar do benefício 

almejado, a concessão da tutela antecipatória para o restabelecimento do 

auxílio-doença é medida que se impõe”. (AI 119602/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, 

Publicado no DJE 05/02/2015). Portanto, as provas trazidas corroboram 

quanto a incapacidade do demandante, tornando-se verossímeis suas 

alegações. Quanto ao risco ao resultado útil do processo, ressai que a 
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continuidade no exercício de função laborativa, evoluirá negativamente no 

seu quadro clínico, o que poderá acarretar prejuízos irreversíveis à sua 

saúde, não se olvidando, ainda, o caráter alimentar da verba. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pleiteada para determinar ao INSS que conceda o benefício de 

auxílio-doença (31) NB: (6017970082) ao Requerente JEAN GAMARRA 

DA SILVA, devendo este ser mantido enquanto persista a sua 

incapacidade para o trabalho, nos termos do art. 62, da Lei nº 8.213/91, 

com efeitos a partir desta decisão, até o julgamento final do presente feito. 

Deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado 

ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, 

contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser determinadas 

outras medidas para a obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). Intime-se 

o Requerido para que cumpra a decisão e, na oportunidade, cite-o, para, 

querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 

183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao Requerente para impugnação. 

Após, abro vistas ao mister do Ministério Público e, em seguida, voltem-me 

conclusos para sentença. Por derradeiro, consoante o Procedimento de 

Controle Administrativo nº165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos da 

Lei nº 1.060/50, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará 

de gratuidade. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá/MT, 15 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010284-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELI MAZUI REVERDITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1010284-17.2018.8.11.0041 (PJE 

3) Vistos, etc. Cuida-se de petitório aviado pela parte requerente em que 

requer a intervenção deste Juízo com vista a ser determinada a intimação 

do requerido para que proceda com o fornecimento do medicamento 

denominado “Revolade 25 mg”, sob pena de bloqueio de valores, a fim de 

assegurar custeio do medicamento. Pois bem. Primeiramente, determino a 

intimação pessoal do Senhor Secretário Estadual de Saúde, e na sua falta 

o Senhor Secretário Adjunto, para que, imediatamente, adotem as medidas 

necessárias ao fiel cumprimento da decisão. O cumprimento da decisão 

deverá ser provado mediante a instrução de documentos, no prazo 

improrrogável de 05 (cinco) dias a contar da intimação. Intime-se também a 

PGE. No mais, intime-se a parte autora para que traga aos autos 03 (três) 

orçamentos atualizados, no prazo de 05 (cinco) dias, caso haja 

necessidade de realização de eventual bloqueio. Consigno ainda, que os 

valores serão transferidos na conta das fornecedoras do medicamento, 

razão pela qual há necessidade de indicação de dados pessoais e dados 

bancários. Após, com ou sem manifestação, voltem-me cls. os autos para 

apreciação do que couber. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, 

inclusive por OFICIAL PLANTONISTA, servindo a presente decisão como 

mandado. Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR. 

JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011838-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIA LARA PINTO TOLEDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO VIDAL DA FONSECA OAB - MT23835/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (IMPETRADO)

DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1011838-84.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por LIA DE LARA PINTO 

TOLEDO contra ato indigitado coator da lavra de PRESIDENTE DO MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, ambos qualificados na exordial, 

objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que seja 

determinado o pagamento do benefício de pensão por morte à Impetrante, 

desde a data do óbito do servidor instituidor, iniciando-se os pagamentos 

do benefício com data retroativa a 10.08.2017. Aduz, em síntese, que é 

pensionista de servidor público estadual desde 10.08.2017, data do óbito 

do instituidor da pensão, tendo a fonte pagadora recebido a informação e 

reconhecido a Autora como dependente. Assevera que, por ter falecido 

em outro estado da federação, a documentação do atestado de óbito 

demorou a chegar devido à burocracia do estado o qual houve o 

falecimento, por este motivo formalizou requerimento para a concessão do 

benefício de pensão na data de 13.11.2017. Relata que em 18.01.2018 foi 

informada sobre a concessão do benefício de pensão por morte vitalícia a 

seu favor, contudo, os valores a receber foram contabilizados desde a 

data do requerimento, ou seja, 13.11.2017, e não a partir da data do óbito. 

Pontua que, em resposta ao seu pedido de reconsideração, a autoridade 

tida por coatora se baseou na impossibilidade de pagamento da pensão 

vitalícia com efeitos financeiros retroativos a data do óbito, diante da 

postulação administrativa ter ocorrido de forma tardia, devendo ser fixado 

como parâmetro válido para o caso a data do pedido administrativo. 

Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: fumus 

boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de 

Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de 

Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente 

mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que 

seja determinado o pagamento do benefício de pensão por morte à 

Impetrante, desde a data do óbito do servidor instituidor, iniciando-se os 

pagamentos do benefício com data retroativa a 10.08.2017. Pois bem. Em 

análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, 

notadamente os documentos de ID nº 13015166 e seguintes, não 

vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus 

boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a 

irregularidade no ato administrativo praticado pelas autoridades indigitadas 

coatoras, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a 

aludida conduta maliciosa atribuída aos agentes públicos. Ademais, ao que 

me afigura nesse limiar, a autoridade Impetrada apenas cumpriu o 

determinado no art. 247, I da Lei Complementar nº 524/04, onde prevê que 

o benefício de pensão, a contar da data do óbito, deverá ser requerido 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias depois do evento morte, sendo que 

será contado a partir do requerimento administrativo após o decurso 

desse prazo. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores 

para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se 

o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota, 

INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se pessoalmente a autoridade 

tida por coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações 

de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a 

Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe 

cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão 

do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do 
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Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos 

termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo o 

presente como mandado. Cuiabá, 15 de maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000213-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT0014547A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1000213-53.2018.8.11.0041 (PJE 

3) Vistos, etc. Intime-se a parte autora para cumprir a decisão ID n°. 

12542042. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR. JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009220-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA MARIA BRAGA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº.: 1009220-69.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por JUCELIA MARIA BRAGA, contra ato indigitado coator 

da lavra do ANALISTA ADMINISTRATIVO, Sr. Avelino Caetano da Silva, 

qualificado na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o 

fim de que seja determinada a autoridade coatora que conceda jornada de 

trabalho especial com redução da carga horária de 30 horas para 20 

horas semanais, sem a necessidade de compensação, a fim de que a 

servidora possa dispensar os devidos e necessários cuidados especiais 

à sua mãe portadora de deficiência, até decisão final do presente 

mandamus. Aduz, em síntese, que é servidora pública estadual e exerce a 

função de profissional técnico nível médio no cargo Assistente do SUS 

junto à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, cuja carga horária 

semanal é de 30 horas. Relata que é filha de Maria Vaz de Souza que 

sofre de esquizofrenia, necessitando, assim, de acompanhamento 

permanente para manter o tratamento e fazer o uso de antipsicóticos 

atípicos associados com antidepressivo. Sustenta que tal situação tem 

requerido cuidado contínuo e o total de 30 horas semanais trabalhadas 

impossibilita a entrega dos devidos zelos que sua genitora necessita, 

razão pela qual realizou pedido administrativo da redução de sua carga 

horária, contudo, tal pleito fora indeferido. Por fim, assevera que o ato da 

autoridade coatora esta a ferir seu direito líquido e certo, uma vez que 

afronta normas locais e convenções internacionais. No mérito, pugna pela 

concessão em definitivo da segurança, para fins de confirmar a liminar por 

ventura concedida. Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da 

medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Com a inicial vieram 

documentos. Em síntese, é o necessário relatório. Fundamento. Decido. À 

vista da nova legislação que passou a disciplinar o mandado de 

segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar 

que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar "possível direito da 

Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Pois bem. Segundo consta nos autos, busca a impetrante a 

concessão da medida liminar para o fim de que seja determinada a 

autoridade coatora que conceda jornada de trabalho especial com 

redução da carga horária de 30 horas para 20 horas semanais, sem a 

necessidade de compensação, a fim de que a servidora possa dispensar 

os devidos e necessários cuidados especiais à sua mãe portadora de 

deficiência, até decisão final do presente mandamus. Deve-se considerar, 

de início, que para a concessão da liminar pleiteada o mandamus deve 

estar municiado de documentação necessária e hábil a evidenciar, de 

plano, tanto o direito líquido e certo da Impetrante como a ilegalidade do ato 

da autoridade coatora, fatos esses que restaram suficientemente 

comprovados nos autos neste momento. Analisando sumariamente os 

fatos e fundamentos expostos, verificamos que a Impetrante é servidora 

pública estadual e exerce a função de profissional técnico nível médio no 

cargo Assistente do SUS junto à Secretaria de Estado de Saúde de Mato 

Grosso e possui jornada de trabalho de 30h semanais, mas pretende 

reduzir para 20h para poder cuidar de sua genitora, que é portadora de 

Doença de esquizofrenia, conforme atestados médicos ID. n. 12631923 a 

12631971. Diante de tudo isso, e com fulcro no art. 139-A da Constituição 

do Estado de Mato Grosso, entendo que a Impetrante faz jus ao benefício 

pleiteado, initio litis, sob pena de perecimento do direito, caso se tenha que 

aguardar a sentença. Vejamos o que dispõe o citado dispositivo 

constitucional, acrescentado pela EC n. 70/2014, in verbis: EMENDA 

CONSTITUCIONAL N° 70, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014 - D.O. 18.12.14. 

Autor: Deputado Antônio Azambuja Acrescenta o Art. 139-A e §§ 1º, 2º, 

3º e 4º à Constituição Estadual. A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do que dispõe 

o Art. 38 da Constituição Estadual, promulga a seguinte emenda ao texto 

constitucional: Art. 1º Acrescenta na Constituição do Estado o Art.139-A, 

com a seguinte redação: Art. 139-A O servidor público que seja 

responsável legal e cuide diretamente de portador de necessidade 

especial que, comprovadamente, necessite de assistência permanente, 

independentemente de estar sob tratamento terapêutico, terá redução de 

50% (cinquenta por cento) de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo 

de sua integral remuneração. § 1º Para fins de concessão de benefício de 

que trata este artigo, considera-se portador de necessidade especial a 

pessoa de qualquer idade, portadora de deficiência física ou mental, 

comprovada e que tenha dependência socioeducacional e econômica do 

servidor público. § 2º A redução da carga horária de que trata este artigo 

perdurará enquanto permanecer a necessidade de assistência e a 

dependência econômica do portador de necessidade especial. § 3º Nos 

casos em que a deficiência for confirmadamente irreversível, a concessão 

de que trata este artigo será definitiva, devendo o servidor comprovar 

anualmente, apenas a dependência econômica. § 4º A comprovação de 

necessidade especial, como definida no caput deste artigo, dependerá de 

inspeção médica e reconhecimento em laudo conclusivo expedido ou 

homologado pelos órgãos competentes do Estado.” Art. 2º Esta emenda 

constitucional entra em vigor na data de sua promulgação. Assembleia 

Legislativa do Estado, em Cuiabá, 17 de dezembro de 2014. Presidente - 

Deputado Riva 1º Secretário - Deputado Mauro Savi 2º Secretário - 

Deputado Dilmar Dal Bosco No caso concreto, entendo estar comprovada 

a doença grave da genitora da Impetrante, bem como a dependência da 

idosa em relação à filha, ante a análise dos documentos carreados aos 

autos. Não há como negar, nesse passo, que a Impetrante cuida 

diretamente de sua genitora, a qual, por sua vez, é portadora de 

necessidade especial e necessita de assistência permanente, daí porque 

a Impetrante faz jus à redução de sua carga horária de trabalho, sem 

prejuízo de sua integral remuneração. Nesse sentido o E. TJMT já se 

posicionou, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE 

SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - FILHO DE TENRA IDADE COM 

DEFICIÊNCIA (SÍNDROME DE DOWN) - CUIDADOS MATERNOS - 

INDISPENSABILIDADE - REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO - 

POSSIBILIDADE - RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS - PRESENÇA - 
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INEFICÁCIA DA MEDIDA, CASO SEJA FINALMENTE DEFERIDA - EVIDÊNCIA 

- LIMINAR - DEFERIMENTO - NECESSIDADE. A servidora pública, mãe de 

criança de tenra idade, com necessidades especiais (Síndrome de Down), 

tem direito à redução da jornada de trabalho, com a finalidade de 

proporcionar ao infante os cuidados necessários, nos primeiros anos de 

vida. Não se privilegia a genitora. Confere-se ao filho o mínimo: direito à 

proteção materna, no início de sua jornada terrena, em condições 

desfavoráveis, (Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 186, que faz parte do 

bloco de direitos constitucionais, com força de Emenda Constitucional; 

Constituição Federal, art. 227, cabeça, Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 

1989). O deferimento do mandado de segurança ao final, seria ineficaz em 

relação ao tempo decorrido, visto que impossível reparar os prejuízos 

sofridos pelo pequeno ser nesse interstício. Preenchidos os requisitos do 

art. 7º, III, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, o deferimento de 

liminar é de rigor. Recurso provido. Liminar deferida. (AgR 111714/2014, 

DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2014, Publicado no 

DJE 21/01/2015) Assim sendo, a concessão da liminar é medida que se 

impõe. ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez 

presentes os requisitos, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de 

determinar a redução da carga horária de 30 horas para 20 horas 

semanais, sem a necessidade de compensação, a fim de que a servidora 

possa dispensar os devidos e necessários cuidados especiais à sua mãe 

portadora de deficiência, até decisão final do presente mandamus. 

Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a 

fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). 

Em seguida, dê ciência ao órgão de representação judicial da autarquia e à 

Procuradoria do Estado, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, 

ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá/MT, 15 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010923-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KRUTSCH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE OVELAR OAB - MT0008342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°.: 1010923-35.2018.8.11.0041 

(PJE 3) Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato 

Jurídico C/C Pedido Liminar de urgência de natureza antecipada proposta 

por CARLOS ALBERTO KRUTSCH em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão de 

tutela de urgência para determinar o restabelecimento do pagamento dos 

subsídios da reserva remunerada que se encontram suspensos pela 

portaria n° 10882/Portaria n° 378/QCG/DGP/PMMT/17 DE 14/12/2017, até 

decisão de mérito. Aduz, em síntese, ser ex-policial militar da reserva 

remunerada do Estado de Mato Grosso, sendo que seu ingresso se deu 

no ano de 1989 e permaneceu até a data de 30.11.2016, contando à 

época com 28 anos, 06 meses e 11 dias de efetivo serviço prestado a 

comunidade. Relata que antes de sua transferência para a inatividade 

estava respondendo a um processo administrativo disciplinar militar que 

visava a apuração de supostas irregularidades. Sustenta que para sua 

surpresa tomou conhecimento da publicação do Boletim do Comando Geral 

nº. 1867, datado de 18/12/2017, PORTARIA Nº 10882/ PORTARIA Nº 

378/QCG/DGP/PMMT/17 DE 14/12/2017, que aplicou a sanção de demissão 

das fileiras da PMMT, e via de consequência, a cassação de sua 

aposentadoria. Assevera, que o ato administrativo é ilegal e arbitrário, uma 

vez que afronta uma série de princípios constitucionais, bem como por 

estar desprovido de proporcionalidade e razoabilidade. Ampara a sua 

pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento. Decido. In 

casu, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, previstas no 

art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício 

Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí por que deixo de aplicar 

tal providência, até mesmo para garantir o princípio da razoável duração 

do processo. No mais, para a concessão da tutela antecipada se faz 

necessário comprovar a evidência da probabilidade do direito, conciliada 

com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). 

Conforme relatado, a autora busca a concessão de tutela de urgência 

para determinar o restabelecimento do pagamento dos subsídios da 

reserva remunerada que se encontram suspensos pela portaria n° 

10882/Portaria n° 378/QCG/DGP/PMMT/17 DE 14/12/2017, até decisão de 

mérito. Apreciando detidamente os autos, em juízo de cognição sumária, 

entendo que está presente o fumus boni iuris. Isso porque, da análise da 

documentação juntada aos autos, verifica-se a presença de prova 

robusta capaz de demonstrar a aludida conduta abusiva e arbitrária do 

Comandante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso que acarretou na 

cassação da aposentadoria do requerente. Cumpre destacar que, embora 

tenha se verificado que a sanção aplicada ao requerente tenha sido a 

pena de demissão em razão do julgamento do PADM, ressalto que o ato de 

cassação de aposentadoria se revela desproporcional. Extrai-se dos 

autos que o requerente é ex-policial militar do Estado de Mato Grosso, 

tendo laborado pelo período de 28 anos, 06 meses e 11 dias de efetivo 

serviço, quando fora transferido para a inatividade. Assevera-se, por 

oportuno, que a cassação da aposentadoria tem se mostrado, pelos 

menos a princípio, ato ilegal e arbitrário, uma vez que atinge diretamente 

direito adquirido pelo requerente (art. 5°, XXXVI, CF/88). Verifica-se que a 

perda do cargo não se vincula a cassação da aposentadoria, tendo em 

vista que tal direito é conquistado pela contribuição à previdência ao longo 

dos anos em atividade, sendo o direito à manutenção de seu quantum 

remuneratório assegurado constitucionalmente. Nesse sentido, já se 

pronunciou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Senão vejamos: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA - INCIDENTE 

DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM - INCISO I DO ARTIGO 

160 DA LEI COPLEMENTAR Nº. 555/2014 - DEMISSÃO DE OFÍCIO - EFEITO 

SECUNDÁRIO – PROCEDIMENTO DE CUNHO ADMINISTRATIVO – 

INAPLICÁVEL À ESPÉCIE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDENTE NÃO CONHECIDO - MÉRITO - SOLDADO 

DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL - CONDENAÇÃO À PENA DE 04 

(QUATRO) ANOS - CORRUPÇÃO PASSIVA - RECEBIMENTO DA QUANTIA 

DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS) PARA NÃO REALIZAR AUTUAÇÃO DE 

TRÂNSITO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - PRAÇA COM MAIS DE 24 

ANOS NAS FILEIRAS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - FICHA FUNCIONAL - REPUTAÇÃO ILIBADA PERANTE A 

INSTITUIÇÃO - DETENTOR DE INÚMERAS ELOGIOS E CONDECORAÇÕES - 

AUSÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES E POSTERIORES AOS 

FATOS - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO DO MILITAR NA CORPORAÇÃO - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE - PERDA DE GRADUAÇÃO - MILITAR - 

REFORMADO - EXCLUSÃO QUADROS DA CORPORAÇÃO - RECEBIMENTO 

DE PROVENTOS - DIREITO ADQUIRIDO - ATO JURÍDICO PERFEITO - 

ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 

IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. (...) Os proventos de 

aposentadoria do militar, dado seu caráter contributivo, não podem ser 

afetados pela perda do posto e da patente, pois advém de direito 

conquistado pela contribuição à previdência ao longo dos anos em 

atividade, tendo o direito à manutenção de seu quantum remuneratório 

assegurado constitucionalmente, sob pena de vulnerar o princípio 

insculpido no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, segundo o 

qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 

coisa julgada.- (Pet 121343/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/01/2017, Publicado no DJE 20/02/2017). 

Portanto, entendo estar demonstrado o fumus boni iuris O periculum in 

mora, se evidencia na medida que uma vez mantido o ato administrativo 

que cassou a aposentadoria do requerente, haverá grande prejuízo para 

seu sustento bem como de sua família, posto que se trata de verba 

alimentar. Desse modo, à vista do exposto, sobejam presentes os 

requisitos necessários para a concessão da medida liminar. ISTO POSTO, 

ante as razões acima aduzidas, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

vindicada, para determinar o restabelecimento do pagamento dos 

subsídios da reserva remunerada, até decisão de mérito. Cite-se o 
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Requerido Estado de Mato Grosso para, querendo, apresentar a sua 

defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Nos 

termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 

98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Com a defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo 

legal e, após, cls. para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de 

Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004657-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE GABRIELA ASSUNCAO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR BONFIM OAB - MT10630/O-O (ADVOGADO)

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA BANCA DA AVALIAÇÃO DIDÁTICA DO CONCURSO DA 

SEDUC - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº.: 1004657-32.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por CRISLAINE GABRIELA ASSUNCAO DA SILVA, contra 

ato indigitado coator da lavra do PRESIDENTE DA BANCA DA AVALIAÇÃO 

DIDÁTICA DO CONCURSO DA SEDUC - MT, qualificado na exordial, 

objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que seja 

determinada a autoridade coatora que apresente resposta expressa e 

fundamentada de seu Recurso Administrativo n° 234, indicando os 

critérios que concluíram para a obtenção da nota atribuída, ate decisão 

final do presente mandamus. Aduz, em síntese, que participou de 

concurso regido pelo edital n° 001/2017, visando o provimento de vagas 

para o cadastro reserva do cargo de Professor da Educação Básica, 

Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional. 

Assevera que se inscreveu para a vaga destinada ao cargo de Professor 

de Educação Básica, mais especificamente para a área de Educação 

Física. Assenta que logrou aprovação em todas as fases do certame que 

antecederam a Avaliação Didática, relatando que fora eliminada em razão 

de não ter alcançado a nota mínima. Pontua que interpôs recurso 

administrativo com o objetivo de ver revisada sua nota, contudo, assevera 

que a banca examinadora apena indicou o numero do seu recurso e a 

situação, deferido ou indeferido. Por fim, entende que o ato emanado pelas 

autoridades coatoras está equivocado, ante a ausência de 

fundamentação na decisão denegatória do recurso, o que esta a ferir seu 

direito líquido e certo. No mérito, pugna pela concessão em definitivo da 

segurança, para fins de confirmar a liminar por ventura concedida. Escuda 

a pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Com a inicial vieram documentos. Em síntese, é o 

necessário relatório. Fundamento. Decido. À vista da nova legislação que 

passou a disciplinar o mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). 

Primeiramente cumpre salientar que o mandado de segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida 

liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar 

"possível direito da Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Pois bem. Como é sabido de todos, em nosso ordenamento 

jurídico constitucional a investidura de cargo público depende de prévia 

aprovação em concurso público e que somente em casos excepcionais, o 

Poder Público poderá celebrar contratos por tempo determinado para 

satisfazer interesse público urgente, conforme disciplinado no artigo 37, 

inciso II e IX da CF. No que tange aos concursos público, interessante a 

lição de José dos Santos Carvalho Filho, ao asseverar que: "Concurso 

Público é o procedimento administrativo que tem por fim aferir as aptidões 

pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e 

funções públicas. Na aferição pessoal, o Estado verifica a capacidade 

intelectual, física e psíquica de interessados em ocupar funções públicas 

e no aspecto seletivo são escolhidos aqueles que ultrapassam as 

barreiras opostas no procedimento, obedecidas sempre à ordem de 

classificação. Cuida-se, na verdade, do mais idôneo meio de recrutamento 

de servidores públicos." ("in" Manual de direito administrativo, 7. ed., Rio 

de Janeiro: Lumen Iuris, 2001, p. 472). Cumpre destacar, que há alguns 

princípios que norteiam os Concursos Públicos, em especial, e para 

elucidação do caso ora em comento, destaco o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório, que na lição de Marçal Justen Filho, assevera 

que: “A discricionariedade administrativa se exercita muito mais fortemente 

no momento da elaboração do regulamento do que quando de sua 

aplicação. O procedimento de seleção se vincula ao edital, sob pena de 

nulidade da decisão. Se houver contradição entre o regulamento e a 

decisão, prevalecerá o regulamento. (Curso de Direito Administrativo. 10ª. 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 913)”. Segundo consta 

nos autos, busca a impetrante a concessão da medida liminar para o fim 

de que seja determinada a autoridade coatora que apresente resposta 

expressa e fundamentada de seu Recurso Administrativo n° 234, 

indicando os critérios que concluíram para a obtenção da nota atribuída, 

ate decisão final do presente mandamus. Isso porque, a documentação 

apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma 

vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade 

no ato praticado pela autoridade indigitada coatora, bem como não acostou 

documentos capaz de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída à 

banca examinadora. Além disso, não verifico como presentes as provas 

que demonstrem que houve descumprimento das regras editalícias por 

parte da banca examinadora. Ademais, como é sabido compete ao Poder 

Judiciário aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância 

com a lei, a Constituição e os princípios gerais do direito, verificando se há 

ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir 

no mérito administrativo. Portanto, ante a ausência dos requisitos 

ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni 

iuris e o periculum in mora, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a 

vindicada. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via 

da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 

nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7°, II da Lei n° 12.016/2009). Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei nº 

12.016/09). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de Maio de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004361-10.2018.8.11.0041
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GLAUBER CARDOSO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT0014532A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ECKER ADAMS (RÉU)

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº.: 1004361-10.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido 

de tutela provisória de urgência promovida por GLAUBER CARDOSO DOS 

SANTOS em desfavor da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO e RICARDO ECKER ADAMS, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão do 

provimento antecipatório para que seja determinado ao Requerido que 
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proceda com a imediata nomeação do Requerente no cargo de Técnico em 

Informática/Suporte, nível médio, objeto do Edital nº 001/2013/ALMT. Aduz, 

em síntese, que se inscreveu no Concurso Público destinado ao 

provimento de 07 Cargos de Técnico em Informática/Suporte, Nível Médio, 

nos termos do Edital de Concurso Público nº 001/2013/ALMT, datado de 27 

de setembro de 2013, sendo aprovado em 10º lugar. Assevera que o 

concurso possuía validade de 01 (um) ano, prorrogável por mais 01 (um) 

ano, após a homologação do resultado final, possuindo validade até o dia 

17.04.2016. Relata que diversos candidatos desistiram do certame em 

questão e que preenchia todos os requisitos exigidos para a nomeação e 

posse no cargo, todavia, no dia 14.04.2016, a Requerida realizou a 

nomeação dos candidatos aprovados no concurso, contudo, preteriu o 

Requerente e nomeou o candidato aprovado em 11º lugar na sua vaga, ou 

seja, nomeou candidato classificado em colocação posterior. Pontua que a 

não nomeação do Requerente no cargo almejado acarretou em fraude no 

certame objeto da presente demanda, motivo pelo qual foi proposta a 

ação. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente, bem 

como pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Com a 

inicial vieram os documentos eletronicamente acostados. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e decido. Primeiramente, quanto à 

gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo decisão 

do Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente, no Procedimento 

de Controle Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a matéria, 

prescrevendo ser o juiz da causa a autoridade competente para decidir 

sobre o aludido pedido, o que foi informado por meio do Oficio Circular nº 

03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos 

para a concessão da justiça gratuita. No mais, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a 

Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. In casu, o pedido de tutela 

provisória visa que a Requerida proceda com a imediata nomeação do 

Requerente no cargo de Técnico em Informática/Suporte, nível médio, 

objeto do Edital nº 001/2013/ALMT. Pois bem. Como é sabido, a concessão 

de Tutela de urgência satisfativa, conforme prevê o art. 300 do CPC/2015, 

é perfeitamente possível, quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito inicial (fumus boni iuris), e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo(periculum in mora) Neste diapasão, 

demostrada a relevância dos fundamentos da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, a medida que se impõe 

é a concessão da tutela almejada. Em outras palavras, para ser viável a 

concessão, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque para a concessão da medida, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, poderá aguardar o julgamento 

definitivo de mérito. Como verificado, para a concessão da tutela de 

urgência se faz necessário a presença dos pressupostos legais, quais 

sejam, a relevância dos fundamentos trazidos na exordial o fumus boni 

iuris e o fundado receio ou possibilidade de dano a direito periculum in 

mora. Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos 

acostados, notadamente os documentos de ID nº 11908175 e seguintes, 

não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão do provimento antecipatório. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus 

boni juris, uma vez que a Requerente não demonstrou de forma cristalina a 

irregularidade no ato praticado pelo Ente Público, bem como não acostou 

documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída. 

Outrossim, vejo que se encontra ausente a demonstração do periculum in 

mora, uma vez que, já se passaram alguns anos da propositura da 

presente demanda e do ato a qual de fato se visa impugnar, assim, não 

resta demonstrado, ao meu ver, a existência de risco ou perecimento de 

direito que justifique a concessão do provimento antecipatório neste 

momento. Ademais, não se tem por arrazoado conceder a medida de 

urgência quando ausente os pressupostos ensejadores para sua 

concessão, sob pena de configuração de abuso de direito. Nesse sentido 

também a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA - 

CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO - INDEFERIMENTO DE MEDIDA 

LIMINAR POR AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO IMPROVIDO. Os argumentos trazidos pela Agravante no Agravo 

Regimental, não são suficientes para infirmar a decisão hostilizada a qual 

indeferiu a medida liminar pleiteada visando a sua nomeação e posse ao 

cargo para o qual foi apenas classificada em concurso público, haja vista 

que o mesmo apenas reiterou os fundamentos constantes no writ. (AgR 

91167/2012, DRA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 04/10/2012, Publicado no DJE 26/10/2012) 

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO 

PÚBLICO - NOMEAÇÃO - INDEFERIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DE 

FATOS NOVOS – INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN 

MORA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O indeferimento 

do agravo regimental é medida impositiva, ante a ausência de fatos novos 

que justifiquem a reforma da decisão agravada. 2. Agravo desprovido. 

(AgR 144754/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/05/2014, Publicado no DJE 23/05/2014). Portanto, ante a 

ausência dos requisitos ensejadores para a concessão do provimento 

antecipatório, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA vindicada. Cite-se as Requeridas, para, querendo, apresentar 

a sua defesa nos art. 335 do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao 

Requerente para impugnar no prazo legal. Após, abro vistas ao Ministério 

Público, para que se manifeste no prazo de 15 dias e, por fim, voltem-me 

conclusos para sentença. Por derradeiro, consoante o Procedimento de 

Controle Administrativo nº 165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos 

da Lei nº 1.060/50, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como 

alvará de gratuidade. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 16 de 

Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº.: 1005266-15.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA, contra ato 

indigitado coator da lavra do DIRETOR DA COMISSÃO DE CONCURSO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, qualificado 

na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que 

seja suspenso o ato de não recomendação da impetrante na fase de 

investigação social, autorizando sua participação nas demais fases do 

certame, até decisão final do presente mandamus. Aduz, em síntese, que 

participou do concurso público regido pelo Edital nº 01/2016/SEJUDH/25 de 

Novembro de 2016 para provimento do cargo de Agente Penitenciário do 

Estado de Mato Grosso, vinculado à Secretaria Estadual de Justiça e 

Direitos Humanos do Estado Mato Grosso – SEJUDH/MT, tendo sido 

aprovado nas quatro primeiras fases do certame. Relata que foi 

considerada como “Contraindicado” no referido concurso na 5ª fase 

(investigação social) sob o fundamento de que o candidata teria feito uma 

falsa declaração, uma vez que supostamente omitiu fatos desabonadores 

da sua conduta, por ter figurado como suspeito em boletim de ocorrência. 

Pontua que interpôs recurso administrativo visando a reforma da decisão 

de inabilitação, contudo este foi indeferido, não lhe restando alternativa 

senão recorrer ao Poder Judiciário para reparar seu direito lesado. Pugna 

pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Escuda a sua 

pretensão à vista dos requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relatório. Fundamento. Decido. 

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o mandado de 

segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 
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finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar 

que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar "possível direito da 

Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Pois bem. Na hipótese dos presentes autos, pretende a 

Impetrante a concessão da medida antecipatória para que seja 

determinada a suspensão do ato de não recomendação da impetrante na 

fase de investigação social, autorizando sua participação nas demais 

fases do certame, até decisão final do presente mandamus. Pois bem. Em 

análise perfunctória dos fatos expostos e da malha documental acostada 

aos autos, notadamente os documentos de ID nº 12028329 e seguintes, 

não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da tutela provisória pleiteada. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência da 

probabilidade do direito, uma vez que o impetrante não demonstrou de 

forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelas 

autoridades coatoras, bem como não acostou documentos capazes de 

evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída. Percebe-se que a 

previsão da realização da fase de investigação social tinha como objetivo 

principal a verificação da conduta do candidato, sob os aspectos morais, 

civis ou criminais necessários ao exercício do cargo público. Senão 

vejamos: 16.3. a investigação social verificará a conduta irrepreensível e a 

idoneidade moral necessário ao exercício do cargo, tendo como resultado 

recomenda ou não recomendado. Além disso, não verifico como 

presentes as provas que demonstrem que houve descumprimento das 

regras editalícias por parte da banca examinadora. Ademais, como é 

sabido compete ao Poder Judiciário aferir tão somente se o ato 

administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os 

princípios gerais do direito, verificando se há ou não compatibilidade 

normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo. 

Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão 

da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris e o periculum in mora, 

impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Notifique-se a 

autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão 

enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, 

II da Lei n° 12.016/2009). Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo improrrogável de 

10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei nº 12.016/09). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 07 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO.
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº.: 1025248-49.2017.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por SUELEM MILHOMEM KAZY SOM, contra ato indigitado 

coator da lavra do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

e PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS DA GERÊNCIA 

DE EXAMES E CONCURSOS (GEC) DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E 

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (SARI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

MATO GROSSO, qualificado na exordial, objetivando a concessão da 

medida liminar para o fim de que seja determinada a nulidade do ato de 

exclusão da Impetrante na fase de avaliação psicológica, autorizando sua 

participação nas demais fases do certame, até decisão final do presente 

mandamus. Aduz, em síntese, que participou do concurso público regido 

pelo Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC de 22 de março de 2017 

para provimento do cargo de PAPILOSCOPISTA do Estado de Mato 

Grosso. Relata que fora aprovada em todas as fases do certame que 

antecederam a avaliação psicológica. Informa que ao realizar a avaliação 

psicológica fora declarado inapto para o exercício do cargo. Pontua ser 

manifestamente ilegal o ato perpetrado pela autoridade coatora, uma vez 

que, não fora devidamente motivado, razão pela qual está a ferir seu 

direito líquido e certo. Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da 

medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário 

relatório. Fundamento. Decido. À vista da nova legislação que passou a 

disciplinar o mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). 

Primeiramente cumpre salientar que o mandado de segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida 

liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar 

"possível direito da Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Pois bem. Na hipótese dos presentes autos, pretende a 

Impetrante a concessão da medida antecipatória para o fim de que seja 

determinada a nulidade do ato de exclusão da Impetrante na fase de 

avaliação psicológica, autorizando sua participação nas demais fases do 

certame, até decisão final do presente mandamus. Pois bem. Em análise 

perfunctória dos fatos expostos e da malha documental acostada aos 

autos, notadamente os documentos de ID nº 9461097 e seguintes, não 

vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da tutela provisória pleiteada. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus 

boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a 

irregularidade no ato praticado pela autoridade indigitada coatora, bem 

como não acostou documentos capaz de evidenciar a aludida conduta 

maliciosa atribuída à banca examinadora. Além disso, não verifico como 

presentes as provas que demonstrem que houve descumprimento das 

regras editalícias por parte da banca examinadora. Portanto, ante a 

ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, 

qual seja o fumus boni iuris e o periculum in mora, impõe-se o 

indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral 

do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para 

que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n° 12.016/2009). Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o 

Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 

12 e § único da Lei nº 12.016/09). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de 

Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005203-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SEBASTIAO MORAIS DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCESSO Nº 1005203-87.2018.8.11.0041 (PJE 3). Vistos, etc. Cuida-se 

de Alvará Judicial com proposta por SEBASTIÃO MORAIS DA CRUZ., 

objetivando o translado dos restos mortais da Sra. ACÁSSIA CRISTINA DE 

MORAES DA CRUZ, para o Cemitério Municipal de Santo Antônio do 

Leverger. Deu à causa o valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e 

quatro reais). Em síntese, é o que merece registro. Compulsando os autos, 

verifica-se que o valor atribuído à causa pelo Requerente não ultrapassa o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Dito isto, constato que o presente 

feito não pode ser submetido à análise e julgamento perante a Vara 

Especializada da Fazenda Pública, uma vez que, a teor do artigo 2º da Lei 

nº 12.153/2009, “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos”. Corroborando com o acima exposto, 

dispõe a Resolução nº 004/2014/TP, in verbis: “Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; (...) § 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 

2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às 

causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, 

exemplificadamente relativas a: (...) IX – anulatórias, declaratórias, 

monitórias, obrigações de fazer, de dar e de não fazer; X – indenizatórias; 

(...)” – Destacamos. Desta forma, preceitua o artigo 2º, §4º da Lei nº 

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. Diante de todo o exposto, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública desta Capital, nos termos do art. 64 do 

CPC/2015. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 16 de Maio 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011028-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIPAR ENERGIA S/A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO NOETZOLD OAB - MT0020684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1011028-12.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por BIPAR ENERGIA S/A – em 

Recuperação Judicial contra ato indigitado coator da lavra do SECRETÁRIO 

ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT, ambos qualificados na 

exordial, objetivando a concessão da medida liminar para que seja 

determinada a expedição da Certidão Negativa de Débitos em nome da 

Impetrante, haja vista a sua regularidade fiscal, bem como que seja 

determinado à autoridade Impetrada que se abstenha de vinculá-la a 

qualquer outra empresa, sócio, diretor, administrador ou outro ente que de 

qualquer forma possa influenciar na emissão de tal certidão. Aduz, em 

síntese, que atua como holding de instituições não financeiras, além de 

possuir participações em quotas sociais de outras empresas, bem como 

atua no ramo de atividades ligadas a construção civil, sendo que, durante 

o desenvolvimento da sua atividade empresarial, sempre pautou a 

condução da mesma de forma a convergir com os apontamentos éticos, 

morais, executando o que disciplina a legislação vigente em nosso país, 

em especial as legislações que envolvem as suas atividades empresariais, 

dentre elas a legislação tributária. Assevera que necessita renovar 

constantemente suas Certidões Negativas de Débitos, documento 

essencial para a consecução dos negócios da empresa, principalmente no 

que diz respeito à assinatura de contratos e recebimentos de valores de 

serviços prestados. Relata que uma de suas coligadas, qual seja Bimetal 

Indústria Metalurgica Ltda. – em Recuperação Judicial, onde figura como 

sócia, possui débitos inscritos em sua conta corrente, impedindo a 

emissão da Certidão Negativa de Débitos, pois a autoridade coatora 

entende que os estabelecimentos são inter-relacionados. Pontua que a 

SEFAZ/MT tem a interpretação absurda de que as certidões devem ser 

expedidas de maneira centralizada, considerando as restrições da matriz, 

filiais e coligadas, não levando em consideração que, no caso, não possui 

nenhum apontamento ativo. Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos 

da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial 

com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, à vista da nova legislação 

que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei 

nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença 

dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam 

relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). 

Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é o remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é 

concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar 

“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35, in verbis: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende a Impetrante a concessão da medida antecipatória para 

que seja determinada a expedição da Certidão Negativa de Débitos em 

nome da Impetrante, haja vista a sua regularidade fiscal, bem como que 

seja determinado à autoridade Impetrada que se abstenha de vinculá-la a 

qualquer outra empresa, sócio, diretor, administrador ou outro ente que de 

qualquer forma possa influenciar na emissão de tal certidão. Pois bem. Em 

análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, 

notadamente os documentos de ID nº 12906277 e seguintes, não 

vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus 

boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a 

irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade indigitada 

coatora, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a 
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aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público. Portanto, ante a 

ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida 

liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida. 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR 

vindicada. Após, notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a 

do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a 

presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, 

ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. 

Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, 

manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. 

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me 

os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007930-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE JESUS DOS SANTOS SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS TURIBIO SCHUTZE (IMPETRADO)

DELEGADO DE POLICIA CIVIL CISCQ PLANALTO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1007930-19.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por MARCIO DE JESUS DOS SANTOS SILVA 

contra ato indigitado coator da lavra do DELEGADO DE POLÍCIA 

JUDICIÁRIA CIVILDOUGLAS TURÍBIO SCHUTZ, COORDENADOR da 2ª 

Delegacia (CISC PLANALTO), todos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe, objetivando a concessão da medida liminar para que seja 

determinada a suspensão do ato coator, e via de consequência que seja 

liberado o veículo MARCA/MODELO ASTRA GLANO/MODELO 2001/2001 – 

PLACA KAA1820, RENAVAM 767591410 – CHASSI 9BGTT69C01B208807 

– COR PRETA., até decisão final da presente ação. Aduz, em apertada 

síntese, que é proprietário do automóvel MARCA/MODELO ASTRA 

GLANO/MODELO 2001/2001 – PLACA KAA1820, RENAVAM 767591410 – 

CHASSI 9BGTT69C01B208807 – COR PRETA. Afirma que realizou a venda 

do veículo, mas que não recebeu o devido pagamento, informa ainda, que 

na tentativa de reaver o bem recebeu a notícia que o veículo já havia sido 

vendido para o Sr. Eduardo Junior Claro Mota, sendo que na data de 

22.12.2016 o veículo foi apreendido por estar com documentos atrasados. 

Sustenta ser o legítimo proprietário do bem, e que o ato da autoridade 

coatora se mostra ilegal e arbitrário violando seu direito líquido e certo. 

Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência 

antecipada, previstos no art. 300 do CPC/2015. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar 

o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a 

concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: 

que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em Mandado de Segurança visa resguardar “possível direito da 

Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em análise perfunctória dos fatos expostos e 

documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 12456991e 

seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença 

dos requisitos autorizadores da concessão do provimento pleiteado. Isso 

porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do 

fumus boni juris, uma vez que o impetrante não demonstrou de forma 

cristalina a irregularidade no ato praticado pela autoridade coatora, bem 

como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta 

maliciosa atribuída aos compradores do veículo. Além disso, vale ressaltar 

que houve celebração de contrato de compra e venda do veículo ora em 

discussão, e nesse sentido, não se mostra crível a liberação do bem em 

favor do impetrante ante a ocorrência da alienação. Portanto, ante a 

ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão do 

provimento antecipatório, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO 

POSTO, consoante fundamentação supra, e ante a ausência de 

fundamento relevante que o caso denota, INDFIRO A LIMINAR vindicada. 

Notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta 

decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no presente feito, nos termos do art. 12.016/09. Após, decorrido o prazo 

das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para 

sentença. Intime-se. Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011223-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONES ROBERTO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1011223-94.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Nulidade c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de 

tutela provisória de urgência promovida por JONES ROBERTO 

CARVALHO, neste ato representado pelo seu curador, o Sr. DALLAS 

JONES DE MORAES CARVALHO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO 

e do BANCO BMG S.A., todos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão do provimento antecipatório para que seja determinada a 

suspensão da cobrança de empréstimo no valor de R$ 550,26 (quinhentos 

e cinquenta reais e vinte e seis centavos) junto à segunda Requerida, bem 

como seja determinado ao primeiro Requerido o cancelamento do desconto 

em folha de pagamento. Aduz, em síntese, que mantém relação de 

consumo com o Banco BMG S.A. por meio do contrato de empréstimo 

firmado entre as partes, na modalidade cartão crédito, sendo a cobrança 

por meio de desconto em folha de pagamento. Assevera que não se sabe 

ao certo quais foram os termos da contratação citada acima, eis que o 

representante legal/curador não tomou ciência do empréstimo, tendo 

conhecimento apenas de que é descontado mensalmente na folha de 

pagamento o valor de R$ 550,26 (quinhentos e cinquenta e seis reais e 

vinte e seis centavos). Relata que o Autor, à época da contratação, não 

gozava de suas capacidades mentais em sua plenitude, ou seja, era 

absolutamente incapaz, o que torna necessário decretar nulo de pleno 

direito o negócio jurídico entabulado entre as partes. Pontua que o negócio 

jurídico sequer deveria ter sido realizado, haja vista que o Autor não tem 

capacidade para os atos da vida civil, restando provado à ausência da 

presteza da empresa Requerida ao não verificar os pressupostos 

regulares das relações negociais. Pugna pela concessão dos benefícios 

da Justiça Gratuita. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o que merece registro. Compulsando os 

autos, verifica-se que o cerne da questão posta em litígio gira em torno de 

uma relação de consumo entre a parte Autora e o Banco BMG S.A., onde 

o representante legal do Autor alega que, à época da celebração do 

contrato de empréstimo, o Requerente era absolutamente incapaz, logo o 

contrato merece ser declarado nulo. De mais a mais, aduziu que o “Estado 

de Mato Grosso embora não tenha feito parte dos negócios jurídicos 

celebrados entre o Requerente e a instituição financeira, ela é a 

responsável pela autorização, em folha de pagamento, das referidas 
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deduções e, também, pelo seu repasse a Ré Banco BMG S.A, restando 

provado sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente 

demanda” (ipsis litteris). Todavia, em que pese às alegações perpetradas 

pela parte Autora, entendo que este juízo não é o competente para 

apreciar e julgar a presente demanda ajuizada. Muito embora o Estado de 

Mato Grosso seja o responsável pelo desconto direto na folha de 

pagamento do Requerente, bem como pelo repasse à instituição financeira 

Requerida, não seria razoável, tampouco plausível, responder 

eventualmente este ente público pela decretação de nulidade de um 

contrato particular que sequer teve sua intervenção. Dessa maneira, 

tendo em vista que o Estado de Mato Grosso não possui qualquer relação 

com o objeto da demanda em questão, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em relação ao Requerido Estado de Mato 

Grosso, nos termos do art. 485, I do CPC/2015. Após, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas 

Cíveis desta Capital, nos termos do art. 64 do CPC/2015. Tomem-se as 

demais providências de estilo, inclusive quanto à materialização dos autos 

e posterior remessa ao Cartório Distribuidor, caso verificada a 

impossibilidade daquele Juízo em se operacionalizar os autos mediante 

acesso da ferramenta do PJE. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de 

maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004319-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT0017563A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1004319-58.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação 

Jurídico-Tributária cumulada com pedido de repetição de indébito e com 

Pedido de tutela de evidência proposta por OXIGENIO CUIABA LTDA, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados na exordial, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de que o 

Requerido se abstenha de exigir a incidência do ICMS sobre as parcelas 

da conta de energia elétrica atinentes à Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão (TUST) e à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) 

e encargos setoriais da Unidade Consumidora, até decisão de mérito. 

Aduz, em síntese, que firmou contrato com o grupo ENERGISA S/A, de 

fornecimento de energia elétrica, no qual lhe é imposta o pagamento do 

consumo e da demanda, em decorrência da energia que lhe é 

disponibilizada. Assevera que a conta de energia elétrica fornecido pelo 

grupo ENERGISA é composta de duas tarifas – Tarifa de Energia (TE) e 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD). Assenta, por sua vez, 

que a TUSD é composta por outra tarifa, no caso a TUST (Tarifa de Uso do 

Sistema de Transmissão), nos termos da Resolução ANEEL nº 666/2002. 

Pontua que o ICMS cobrado pelo Requerido incide nas duas tarifas, o que 

é ilegal, posto que não há previsão de sua incidência sobre o transporte 

de energia elétrico, consoante já manifestado pelas Cortes Superiores. No 

mérito, pugna pela concessão em definitivo da segurança, para fins de 

confirmar a antecipação da tutela por ventura concedida e declarar ilegal a 

cobrança de ICMS sobre a TUSD e TUST, bem como obter a restituição de 

todos os valores indevidamente recolhidos. Ampara a sua pretensão à 

vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, cumpre consignar que o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, 

suspendeu liminarmente as ações que questionam a legalidade da 

cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e 

transmissão de energia elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, 

destacando que o fim desse recolhimento gera “possibilidade de grave 

lesão aos cofres públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação 

proferida põe em risco a ordem pública e econômica” (Incidente de 

Suspensão nº 53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício 

proferiu nova decisão no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 

em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005492-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO ZIMERMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1005492-20.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação 

Jurídico-Tributária cumulada com pedido de repetição de indébito e com 

Pedido de tutela de evidência proposta por ERICO ZIMERMENN, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e ENERGISA DE MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambos qualificados na exordial, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de que o 

Requerido se abstenha de exigir a incidência do ICMS sobre as parcelas 

da conta de energia elétrica atinentes à Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão (TUST) e à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) 

e encargos setoriais da Unidade Consumidora, até decisão de mérito. 

Aduz, em síntese, que firmou contrato com o grupo ENERGISA S/A, de 

fornecimento de energia elétrica, no qual lhe é imposta o pagamento do 

consumo e da demanda, em decorrência da energia que lhe é 

disponibilizada. Assevera que a conta de energia elétrica fornecido pelo 

grupo ENERGISA é composta de duas tarifas – Tarifa de Energia (TE) e 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD). Assenta, por sua vez, 

que a TUSD é composta por outra tarifa, no caso a TUST (Tarifa de Uso do 

Sistema de Transmissão), nos termos da Resolução ANEEL nº 666/2002. 

Pontua que o ICMS cobrado pelo Requerido incide nas duas tarifas, o que 

é ilegal, posto que não há previsão de sua incidência sobre o transporte 

de energia elétrico, consoante já manifestado pelas Cortes Superiores. No 

mérito, pugna pela concessão em definitivo da segurança, para fins de 

confirmar a antecipação da tutela por ventura concedida e declarar ilegal a 

cobrança de ICMS sobre a TUSD e TUST, bem como obter a restituição de 

todos os valores indevidamente recolhidos. Ampara a sua pretensão à 

vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, cumpre consignar que o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, 

suspendeu liminarmente as ações que questionam a legalidade da 

cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e 

transmissão de energia elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, 

destacando que o fim desse recolhimento gera “possibilidade de grave 
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lesão aos cofres públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação 

proferida põe em risco a ordem pública e econômica” (Incidente de 

Suspensão nº 53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício 

proferiu nova decisão no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 

em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006217-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1006217-09.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação 

Jurídico-Tributária cumulada com pedido de repetição de indébito e com 

Pedido de tutela de urgência proposta por ALTAIR DE CARVALHO, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados na exordial, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de que o 

Requerido se abstenha de exigir a incidência do ICMS sobre as parcelas 

da conta de energia elétrica atinentes à Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão (TUST) e à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) 

e encargos setoriais da Unidade Consumidora, até decisão de mérito. 

Aduz, em síntese, que firmou contrato com o grupo ENERGISA S/A, de 

fornecimento de energia elétrica, no qual lhe é imposta o pagamento do 

consumo e da demanda, em decorrência da energia que lhe é 

disponibilizada. Assevera que a conta de energia elétrica fornecido pelo 

grupo ENERGISA é composta de duas tarifas – Tarifa de Energia (TE) e 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD). Assenta, por sua vez, 

que a TUSD é composta por outra tarifa, no caso a TUST (Tarifa de Uso do 

Sistema de Transmissão), nos termos da Resolução ANEEL nº 666/2002. 

Pontua que o ICMS cobrado pelo Requerido incide nas duas tarifas, o que 

é ilegal, posto que não há previsão de sua incidência sobre o transporte 

de energia elétrico, consoante já manifestado pelas Cortes Superiores. No 

mérito, pugna pela concessão em definitivo da segurança, para fins de 

confirmar a antecipação da tutela por ventura concedida e declarar ilegal a 

cobrança de ICMS sobre a TUSD e TUST, bem como obter a restituição de 

todos os valores indevidamente recolhidos. Ampara a sua pretensão à 

vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, cumpre consignar que o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, 

suspendeu liminarmente as ações que questionam a legalidade da 

cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e 

transmissão de energia elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, 

destacando que o fim desse recolhimento gera “possibilidade de grave 

lesão aos cofres públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação 

proferida põe em risco a ordem pública e econômica” (Incidente de 

Suspensão nº 53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício 

proferiu nova decisão no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 

em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005406-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA VIEIRA CHAGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYANA KAREN DA SILVA SEBA OAB - MT0015509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE EXECUÇÃO. PROCESSO Nº: 1005406-49.2018.8.11.0041 (PJE 

5) Vistos, etc. Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública 

proposta por ZILDA VIEIRA CHAGAS, em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, qualificados nos autos em epígrafe, na qual objetiva o 

recebimento de diferenças salariais, originados da conversão indevida de 

cruzeiros reais para URV. Aduz, em síntese que, o Sindicato dos 

Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso-SINJUSMAT, 

ajuizou Ação Ordinária nº 103/2006, contra o Estado de Mato Grosso, 

visando receber o percentual de 11,98, resultante da conversão em 

Unidade Real de Valor - URV, com as devidas correções e aplicações 

legais. Sustenta que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por não dispor 

de dotação orçamentária, viabilizou-se o pagamento, pela via 

administrativa, de uma pequena parte da URV dos servidores ativos do 

Poder Judiciário. No entanto, permitiu-se o acesso aos servidores e 

ex-servidores do atestado de crédito da URV para instruir Ação de 

Execução da sentença proferida na Ação Ordinária nº 103/2006, intentada 

pelo Sinjusmat, que teve decisum ratificada por acórdão da 3ª Câmara 

Cível de Direito Público do E. Tribunal de Justiça nos autos de 

Apelação/Reexame Necessário nº 33817/2014 – Classe CNJ-1728 – 

Comarca Capital. É o relatório. Passo a fundamentação. Decido. Da 

Conexão e da Continência. Compulsando os autos, verifica-se na peça 

inicial que a presente execução origina-se da ação de número 

3412-23.2006.8.11.0041 – código: 234145 em andamento na 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Capital. Pois bem. É cediço que o 

instituto da conexão visa evitar a prolação de decisões inconciliáveis, 

razão por que os feitos nessas condições são reunidos para apreciação 

conjunta, pelo mesmo juízo. O Novo Código de Processo Civil, sobre o 
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assunto dispõe: Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela 

conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção. Art. 55. 

Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o 

pedido ou a causa de pedir. Desta forma, ante a existência dos autos da 

Ação de nº. 3412-23.2006.8.11.0041, que tramita perante a 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, a medida que se impõe é 

o declínio da competência. Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

processar e julgar o feito em favor da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá. Encaminhem-se os autos ao juízo 

competente, nos moldes do art. 113, § 2º, do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006325-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELIA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1006325-38.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação 

Jurídico-Tributária cumulada com pedido de repetição de indébito e com 

Pedido de tutela de urgência proposta por GISELIA SILVA ROCHA, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados na exordial, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de que o 

Requerido se abstenha de exigir a incidência do ICMS sobre as parcelas 

da conta de energia elétrica atinentes à Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão (TUST) e à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) 

e encargos setoriais da Unidade Consumidora, até decisão de mérito. 

Aduz, em síntese, que firmou contrato com o grupo ENERGISA S/A, de 

fornecimento de energia elétrica, no qual lhe é imposta o pagamento do 

consumo e da demanda, em decorrência da energia que lhe é 

disponibilizada. Assevera que a conta de energia elétrica fornecido pelo 

grupo ENERGISA é composta de duas tarifas – Tarifa de Energia (TE) e 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD). Assenta, por sua vez, 

que a TUSD é composta por outra tarifa, no caso a TUST (Tarifa de Uso do 

Sistema de Transmissão), nos termos da Resolução ANEEL nº 666/2002. 

Pontua que o ICMS cobrado pelo Requerido incide nas duas tarifas, o que 

é ilegal, posto que não há previsão de sua incidência sobre o transporte 

de energia elétrico, consoante já manifestado pelas Cortes Superiores. No 

mérito, pugna pela concessão em definitivo da segurança, para fins de 

confirmar a antecipação da tutela por ventura concedida e declarar ilegal a 

cobrança de ICMS sobre a TUSD e TUST, bem como obter a restituição de 

todos os valores indevidamente recolhidos. Ampara a sua pretensão à 

vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, cumpre consignar que o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, 

suspendeu liminarmente as ações que questionam a legalidade da 

cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e 

transmissão de energia elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, 

destacando que o fim desse recolhimento gera “possibilidade de grave 

lesão aos cofres públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação 

proferida põe em risco a ordem pública e econômica” (Incidente de 

Suspensão nº 53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício 

proferiu nova decisão no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 

em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010179-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIANO MOREIRA DOS SANTOS NETO (AUTOR)

ENESIO MARTINS DE ARAUJO (AUTOR)

WILSON ROBERTO SAPUCCI (AUTOR)

MITSUO YAMANAKA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BORELLA OAB - RS53692 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1010179-40.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação 

Jurídico-Tributária cumulada com pedido de repetição de indébito e com 

Pedido de tutela de urgência proposta por MITSUO YAMANAKA e 

OUTROS, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

qualificados na exordial, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para o fim de que o Requerido se abstenha de exigir a 

incidência do ICMS sobre as parcelas da conta de energia elétrica 

atinentes à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e à Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e encargos setoriais da Unidade 

Consumidora, até decisão de mérito. Aduz, em síntese, que firmou 

contrato com o grupo ENERGISA S/A, de fornecimento de energia elétrica, 

no qual lhe é imposta o pagamento do consumo e da demanda, em 

decorrência da energia que lhe é disponibilizada. Assevera que a conta de 

energia elétrica fornecido pelo grupo ENERGISA é composta de duas 

tarifas – Tarifa de Energia (TE) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

(TUSD). Assenta, por sua vez, que a TUSD é composta por outra tarifa, no 

caso a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão), nos termos da 

Resolução ANEEL nº 666/2002. Pontua que o ICMS cobrado pelo 

Requerido incide nas duas tarifas, o que é ilegal, posto que não há 

previsão de sua incidência sobre o transporte de energia elétrico, 

consoante já manifestado pelas Cortes Superiores. No mérito, pugna pela 

concessão em definitivo da segurança, para fins de confirmar a 

antecipação da tutela por ventura concedida e declarar ilegal a cobrança 

de ICMS sobre a TUSD e TUST, bem como obter a restituição de todos os 

valores indevidamente recolhidos. Ampara a sua pretensão à vista do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento 

e Decido. Primeiramente, cumpre consignar que o Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, suspendeu 

liminarmente as ações que questionam a legalidade da cobrança de ICMS 

sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de 

energia elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, destacando que o 

fim desse recolhimento gera “possibilidade de grave lesão aos cofres 

públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação proferida põe em 

risco a ordem pública e econômica” (Incidente de Suspensão nº 

53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício proferiu nova 

decisão no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o entendimento 

de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão somente até a 

prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em recentíssima 

decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na ProAfR nos 

Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, determinou a suspensão 

de todos os processos, individuais ou coletivos, em âmbito nacional que 
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versem sobre a questão delimitada. Melhor elucidando, transcrevo a 

ementa da referida decisão: “RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS 

DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 

1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão 

controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de 

Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de 

Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – ProAfR nos 

EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data 

de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em conformidade à 

decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como à 

determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos Ofícios 

Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a suspensão do presente 

processo até ulterior deliberação da Corte Superior. Nesta oportunidade, 

determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que junte aos autos 

cópia do Ofício Circular nº 91/2017. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000271-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO CUIABA LIMITADA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE MORAES PEREIRA LEITE OAB - MT0013821A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DOS SEGMENTOS DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº: 1000271-56.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por INDÚSTRIA E COMERCIO DE CALCÁRIO CUIABÁ, 

contra ato indigitado coator da lavra do GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DOS 

SEGMENTOS DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA DA SEFAZ/MT, ambos 

qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o 

fim de que a autoridade coatora se abstenha de exigir o pagamento do 

ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias) incidente sobre a TUSD 

(Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e TUST (Tarifa de Uso do 

Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora da Impetrante. Aduz, 

em síntese, que firmou contrato com o grupo ENERGISA S/A, de 

fornecimento de energia elétrica, no qual lhe é imposta o pagamento do 

consumo e da demanda, em decorrência da energia que lhe é 

disponibilizada. Assevera que a conta de energia elétrica fornecido pelo 

grupo ENERGISA é composta de duas tarifas – Tarifa de Energia (TE) e 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD). Assenta, por sua vez, 

que a TUSD é composta por outra tarifa, no caso a TUST (Tarifa de Uso do 

Sistema de Transmissão), nos termos da Resolução ANEEL nº 666/2002. 

Pontua que o ICMS cobrado pelo Requerido incide nas duas tarifas, o que 

é ilegal, posto que não há previsão de sua incidência sobre o transporte 

de energia elétrico, consoante já manifestado pelas Cortes Superiores. No 

mérito, pugna pela concessão em definitivo da segurança, para fins de 

confirmar a antecipação da tutela por ventura concedida e declarar ilegal a 

cobrança de ICMS sobre a TUSD e TUST, bem como obter a restituição de 

todos os valores indevidamente recolhidos. Ampara a sua pretensão à 

vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, cumpre consignar que o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, 

suspendeu liminarmente as ações que questionam a legalidade da 

cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e 

transmissão de energia elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, 

destacando que o fim desse recolhimento gera “possibilidade de grave 

lesão aos cofres públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação 

proferida põe em risco a ordem pública e econômica” (Incidente de 

Suspensão nº 53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício 

proferiu nova decisão no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 

em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006760-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WFA ESCOLAS DE IDIOMAS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA OAB - MT19593/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº: 1006760-12.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por WFA ESCOLAS DE IDIOMAS LTDA - ME, contra ato 

indigitado coator da lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados na 

exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que a 

autoridade coatora se abstenha de exigir o pagamento do ICMS (Imposto 

Sobre Circulação de Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso 

do Sistema de Distribuição) e TUST (Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão) da Unidade Consumidora da Impetrante. Aduz, em síntese, 

que firmou contrato com o grupo ENERGISA S/A, de fornecimento de 

energia elétrica, no qual lhe é imposta o pagamento do consumo e da 

demanda, em decorrência da energia que lhe é disponibilizada. Assevera 

que a conta de energia elétrica fornecido pelo grupo ENERGISA é 

composta de duas tarifas – Tarifa de Energia (TE) e Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição (TUSD). Assenta, por sua vez, que a TUSD é 

composta por outra tarifa, no caso a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão), nos termos da Resolução ANEEL nº 666/2002. Pontua que 

o ICMS cobrado pelo Requerido incide nas duas tarifas, o que é ilegal, 

posto que não há previsão de sua incidência sobre o transporte de 

energia elétrico, consoante já manifestado pelas Cortes Superiores. No 

mérito, pugna pela concessão em definitivo da segurança, para fins de 

confirmar a antecipação da tutela por ventura concedida e declarar ilegal a 

cobrança de ICMS sobre a TUSD e TUST, bem como obter a restituição de 

todos os valores indevidamente recolhidos. Ampara a sua pretensão à 

vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, cumpre consignar que o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, 

suspendeu liminarmente as ações que questionam a legalidade da 

cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e 
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transmissão de energia elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, 

destacando que o fim desse recolhimento gera “possibilidade de grave 

lesão aos cofres públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação 

proferida põe em risco a ordem pública e econômica” (Incidente de 

Suspensão nº 53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício 

proferiu nova decisão no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 

em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007160-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO GALLO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº: 1007160-26.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por HELIO FIALHO JUNIOR, contra ato indigitado coator 

da lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados na exordial, objetivando 

a concessão da medida liminar para o fim de que a autoridade coatora se 

abstenha de exigir o pagamento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição) e TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da 

Unidade Consumidora da Impetrante. Aduz, em síntese, que firmou 

contrato com o grupo ENERGISA S/A, de fornecimento de energia elétrica, 

no qual lhe é imposta o pagamento do consumo e da demanda, em 

decorrência da energia que lhe é disponibilizada. Assevera que a conta de 

energia elétrica fornecido pelo grupo ENERGISA é composta de duas 

tarifas – Tarifa de Energia (TE) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

(TUSD). Assenta, por sua vez, que a TUSD é composta por outra tarifa, no 

caso a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão), nos termos da 

Resolução ANEEL nº 666/2002. Pontua que o ICMS cobrado pelo 

Requerido incide nas duas tarifas, o que é ilegal, posto que não há 

previsão de sua incidência sobre o transporte de energia elétrico, 

consoante já manifestado pelas Cortes Superiores. No mérito, pugna pela 

concessão em definitivo da segurança, para fins de confirmar a 

antecipação da tutela por ventura concedida e declarar ilegal a cobrança 

de ICMS sobre a TUSD e TUST, bem como obter a restituição de todos os 

valores indevidamente recolhidos. Ampara a sua pretensão à vista do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento 

e Decido. Primeiramente, cumpre consignar que o Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, suspendeu 

liminarmente as ações que questionam a legalidade da cobrança de ICMS 

sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de 

energia elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, destacando que o 

fim desse recolhimento gera “possibilidade de grave lesão aos cofres 

públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação proferida põe em 

risco a ordem pública e econômica” (Incidente de Suspensão nº 

53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício proferiu nova 

decisão no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o entendimento 

de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão somente até a 

prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em recentíssima 

decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na ProAfR nos 

Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, determinou a suspensão 

de todos os processos, individuais ou coletivos, em âmbito nacional que 

versem sobre a questão delimitada. Melhor elucidando, transcrevo a 

ementa da referida decisão: “RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS 

DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 

1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão 

controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de 

Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de 

Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – ProAfR nos 

EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data 

de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em conformidade à 

decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como à 

determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos Ofícios 

Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a suspensão do presente 

processo até ulterior deliberação da Corte Superior. Nesta oportunidade, 

determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que junte aos autos 

cópia do Ofício Circular nº 91/2017. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008601-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LJ MULLER & MULLER LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº: 1008601-42.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por LJ MÜLLER & MÜLLER LTDA, contra ato indigitado 

coator da lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE FAZENDA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados na exordial, 

objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que a autoridade 

coatora se abstenha de exigir o pagamento do ICMS (Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição) e TUST (Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão) da Unidade Consumidora da Impetrante. Aduz, em síntese, 

que firmou contrato com o grupo ENERGISA S/A, de fornecimento de 

energia elétrica, no qual lhe é imposta o pagamento do consumo e da 

demanda, em decorrência da energia que lhe é disponibilizada. Assevera 

que a conta de energia elétrica fornecido pelo grupo ENERGISA é 

composta de duas tarifas – Tarifa de Energia (TE) e Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição (TUSD). Assenta, por sua vez, que a TUSD é 

composta por outra tarifa, no caso a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão), nos termos da Resolução ANEEL nº 666/2002. Pontua que 

o ICMS cobrado pelo Requerido incide nas duas tarifas, o que é ilegal, 

posto que não há previsão de sua incidência sobre o transporte de 

energia elétrico, consoante já manifestado pelas Cortes Superiores. No 

mérito, pugna pela concessão em definitivo da segurança, para fins de 

confirmar a antecipação da tutela por ventura concedida e declarar ilegal a 

cobrança de ICMS sobre a TUSD e TUST, bem como obter a restituição de 
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todos os valores indevidamente recolhidos. Ampara a sua pretensão à 

vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, cumpre consignar que o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, 

suspendeu liminarmente as ações que questionam a legalidade da 

cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e 

transmissão de energia elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, 

destacando que o fim desse recolhimento gera “possibilidade de grave 

lesão aos cofres públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação 

proferida põe em risco a ordem pública e econômica” (Incidente de 

Suspensão nº 53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício 

proferiu nova decisão no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 

em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008607-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MULLER AUTO POSTO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº: 1008607-49.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por MULLER AUTO POSTO LTDA, contra ato indigitado 

coator da lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE FAZENDA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados na exordial, 

objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que a autoridade 

coatora se abstenha de exigir o pagamento do ICMS (Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição) e TUST (Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão) da Unidade Consumidora da Impetrante. Aduz, em síntese, 

que firmou contrato com o grupo ENERGISA S/A, de fornecimento de 

energia elétrica, no qual lhe é imposta o pagamento do consumo e da 

demanda, em decorrência da energia que lhe é disponibilizada. Assevera 

que a conta de energia elétrica fornecido pelo grupo ENERGISA é 

composta de duas tarifas – Tarifa de Energia (TE) e Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição (TUSD). Assenta, por sua vez, que a TUSD é 

composta por outra tarifa, no caso a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão), nos termos da Resolução ANEEL nº 666/2002. Pontua que 

o ICMS cobrado pelo Requerido incide nas duas tarifas, o que é ilegal, 

posto que não há previsão de sua incidência sobre o transporte de 

energia elétrico, consoante já manifestado pelas Cortes Superiores. No 

mérito, pugna pela concessão em definitivo da segurança, para fins de 

confirmar a antecipação da tutela por ventura concedida e declarar ilegal a 

cobrança de ICMS sobre a TUSD e TUST, bem como obter a restituição de 

todos os valores indevidamente recolhidos. Ampara a sua pretensão à 

vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, cumpre consignar que o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, 

suspendeu liminarmente as ações que questionam a legalidade da 

cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e 

transmissão de energia elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, 

destacando que o fim desse recolhimento gera “possibilidade de grave 

lesão aos cofres públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação 

proferida põe em risco a ordem pública e econômica” (Incidente de 

Suspensão nº 53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício 

proferiu nova decisão no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 

em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008881-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO BOVO GOMES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCE NUBIA BALDO DOS SANTOS OAB - MT0020027A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº: 1008881-13.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por CAIO BOVO GOMES, contra ato indigitado coator da 

lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO E GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO 

SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA DA SECRETARIA DA 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados na 

exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que a 

autoridade coatora se abstenha de exigir o pagamento do ICMS (Imposto 

Sobre Circulação de Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso 

do Sistema de Distribuição) e TUST (Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão) da Unidade Consumidora da Impetrante. Aduz, em síntese, 
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que firmou contrato com o grupo ENERGISA S/A, de fornecimento de 

energia elétrica, no qual lhe é imposta o pagamento do consumo e da 

demanda, em decorrência da energia que lhe é disponibilizada. Assevera 

que a conta de energia elétrica fornecido pelo grupo ENERGISA é 

composta de duas tarifas – Tarifa de Energia (TE) e Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição (TUSD). Assenta, por sua vez, que a TUSD é 

composta por outra tarifa, no caso a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão), nos termos da Resolução ANEEL nº 666/2002. Pontua que 

o ICMS cobrado pelo Requerido incide nas duas tarifas, o que é ilegal, 

posto que não há previsão de sua incidência sobre o transporte de 

energia elétrico, consoante já manifestado pelas Cortes Superiores. No 

mérito, pugna pela concessão em definitivo da segurança, para fins de 

confirmar a antecipação da tutela por ventura concedida e declarar ilegal a 

cobrança de ICMS sobre a TUSD e TUST, bem como obter a restituição de 

todos os valores indevidamente recolhidos. Ampara a sua pretensão à 

vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, cumpre consignar que o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, 

suspendeu liminarmente as ações que questionam a legalidade da 

cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e 

transmissão de energia elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, 

destacando que o fim desse recolhimento gera “possibilidade de grave 

lesão aos cofres públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação 

proferida põe em risco a ordem pública e econômica” (Incidente de 

Suspensão nº 53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício 

proferiu nova decisão no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 

em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009779-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. CARLOS DA SILVA LAVANDERIA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA OAB - MT23969/O 

(ADVOGADO)

AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG OAB - MT24414/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº: 1009779-26.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por J. CARLOS DA SILVA LAVANDERIA, contra ato 

indigitado coator da lavra do SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 

FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o 

fim de que a autoridade coatora se abstenha de exigir o pagamento do 

ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias) incidente sobre a TUSD 

(Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e TUST (Tarifa de Uso do 

Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora da Impetrante. Aduz, 

em síntese, que firmou contrato com o grupo ENERGISA S/A, de 

fornecimento de energia elétrica, no qual lhe é imposta o pagamento do 

consumo e da demanda, em decorrência da energia que lhe é 

disponibilizada. Assevera que a conta de energia elétrica fornecido pelo 

grupo ENERGISA é composta de duas tarifas – Tarifa de Energia (TE) e 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD). Assenta, por sua vez, 

que a TUSD é composta por outra tarifa, no caso a TUST (Tarifa de Uso do 

Sistema de Transmissão), nos termos da Resolução ANEEL nº 666/2002. 

Pontua que o ICMS cobrado pelo Requerido incide nas duas tarifas, o que 

é ilegal, posto que não há previsão de sua incidência sobre o transporte 

de energia elétrico, consoante já manifestado pelas Cortes Superiores. No 

mérito, pugna pela concessão em definitivo da segurança, para fins de 

confirmar a antecipação da tutela por ventura concedida e declarar ilegal a 

cobrança de ICMS sobre a TUSD e TUST, bem como obter a restituição de 

todos os valores indevidamente recolhidos. Ampara a sua pretensão à 

vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, cumpre consignar que o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, 

suspendeu liminarmente as ações que questionam a legalidade da 

cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e 

transmissão de energia elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, 

destacando que o fim desse recolhimento gera “possibilidade de grave 

lesão aos cofres públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação 

proferida põe em risco a ordem pública e econômica” (Incidente de 

Suspensão nº 53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício 

proferiu nova decisão no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 

em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010404-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BORGES GUIMARÃES OAB - MT17214/B (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT0013879A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FESCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 
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(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº: 1010404-60.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por LUIZ EDUARDO LOPES, contra ato indigitado coator 

da lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT 

e SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT, ambos 

qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o 

fim de que a autoridade coatora se abstenha de exigir o pagamento do 

ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias) incidente sobre a TUSD 

(Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e TUST (Tarifa de Uso do 

Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora da Impetrante. Aduz, 

em síntese, que firmou contrato com o grupo ENERGISA S/A, de 

fornecimento de energia elétrica, no qual lhe é imposta o pagamento do 

consumo e da demanda, em decorrência da energia que lhe é 

disponibilizada. Assevera que a conta de energia elétrica fornecido pelo 

grupo ENERGISA é composta de duas tarifas – Tarifa de Energia (TE) e 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD). Assenta, por sua vez, 

que a TUSD é composta por outra tarifa, no caso a TUST (Tarifa de Uso do 

Sistema de Transmissão), nos termos da Resolução ANEEL nº 666/2002. 

Pontua que o ICMS cobrado pelo Requerido incide nas duas tarifas, o que 

é ilegal, posto que não há previsão de sua incidência sobre o transporte 

de energia elétrico, consoante já manifestado pelas Cortes Superiores. No 

mérito, pugna pela concessão em definitivo da segurança, para fins de 

confirmar a antecipação da tutela por ventura concedida e declarar ilegal a 

cobrança de ICMS sobre a TUSD e TUST, bem como obter a restituição de 

todos os valores indevidamente recolhidos. Ampara a sua pretensão à 

vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, cumpre consignar que o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, 

suspendeu liminarmente as ações que questionam a legalidade da 

cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e 

transmissão de energia elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, 

destacando que o fim desse recolhimento gera “possibilidade de grave 

lesão aos cofres públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação 

proferida põe em risco a ordem pública e econômica” (Incidente de 

Suspensão nº 53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício 

proferiu nova decisão no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 

em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012449-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº: 1012449-37.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por MARCOS APARECIDO DE SOUZA, contra ato 

indigitado coator da lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA 

PÚBLICA DA SEFAZ/MT e GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE 

COMUNICAÇÃO E ENERGIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, ambos qualificados na exordial, objetivando a 

concessão da medida liminar para o fim de que a autoridade coatora se 

abstenha de exigir o pagamento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição) e TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da 

Unidade Consumidora da Impetrante. Aduz, em síntese, que firmou 

contrato com o grupo ENERGISA S/A, de fornecimento de energia elétrica, 

no qual lhe é imposta o pagamento do consumo e da demanda, em 

decorrência da energia que lhe é disponibilizada. Assevera que a conta de 

energia elétrica fornecido pelo grupo ENERGISA é composta de duas 

tarifas – Tarifa de Energia (TE) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

(TUSD). Assenta, por sua vez, que a TUSD é composta por outra tarifa, no 

caso a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão), nos termos da 

Resolução ANEEL nº 666/2002. Pontua que o ICMS cobrado pelo 

Requerido incide nas duas tarifas, o que é ilegal, posto que não há 

previsão de sua incidência sobre o transporte de energia elétrico, 

consoante já manifestado pelas Cortes Superiores. No mérito, pugna pela 

concessão em definitivo da segurança, para fins de confirmar a 

antecipação da tutela por ventura concedida e declarar ilegal a cobrança 

de ICMS sobre a TUSD e TUST, bem como obter a restituição de todos os 

valores indevidamente recolhidos. Ampara a sua pretensão à vista do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento 

e Decido. Primeiramente, cumpre consignar que o Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, suspendeu 

liminarmente as ações que questionam a legalidade da cobrança de ICMS 

sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de 

energia elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, destacando que o 

fim desse recolhimento gera “possibilidade de grave lesão aos cofres 

públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação proferida põe em 

risco a ordem pública e econômica” (Incidente de Suspensão nº 

53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício proferiu nova 

decisão no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o entendimento 

de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão somente até a 

prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em recentíssima 

decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na ProAfR nos 

Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, determinou a suspensão 

de todos os processos, individuais ou coletivos, em âmbito nacional que 

versem sobre a questão delimitada. Melhor elucidando, transcrevo a 

ementa da referida decisão: “RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS 

DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 

1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão 

controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de 

Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de 

Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – ProAfR nos 

EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data 

de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em conformidade à 

decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como à 
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determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos Ofícios 

Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a suspensão do presente 

processo até ulterior deliberação da Corte Superior. Nesta oportunidade, 

determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que junte aos autos 

cópia do Ofício Circular nº 91/2017. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011774-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SILVA OAB - MT5354/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO N. 

1011774-74.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por WELLINGTON SILVA com supedâneo na Lei n. 

12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por 

ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO, objetivando liminarmente, seja determinado o 

licenciamento do veículo GM/ASTRA HB 4p ADVANTAGE de Placas 

OAT/5354 – DE COR PRETA - CUIABÁ/MT sem o pagamento de multas 

previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. No 

mérito, que seja concedida a segurança, confirmando a liminar 

eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário relato. É o relato. 

Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado de segurança (art. 

7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Primeiramente, cumpre salientar que o mandado de 

segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e 

certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como 

se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos 

da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do 

Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de 

segurança visa resguardar "possível direito da parte Impetrante", para 

tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim 

como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da 

medida. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo 

que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a 

concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, 

muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação 

dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de 

segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Pois bem. Como alhures 

relatado, busca o Impetrante com a concessão da medida liminar a 

determinação para que o veículo GM/ASTRA HB 4p ADVANTAGE de 

Placas OAT/5354 – DE COR PRETA - CUIABÁ/MT seja licenciado sem o 

pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual. Analisando sumariamente os autos, vejo que não há 

demonstração de que houve a notificação regular do Impetrante para 

exercer o direito de defesa. É necessário, para tanto, a dupla notificação, 

ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em seguida o julgamento 

da regularidade deste e, só então, em caso positivo, é aplicada a 

penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e da Súmula 

312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não houve 

cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das multas 

apresentadas (ID: 13004467 e seguintes), denota-se que não se observou 

a exigência da dupla notificação à parte infratora, conforme aludem os 

artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, 

razão pela qual, a sua imposição é ilegal. Nestes termos tem assentado a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA– 

LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADO AO 

PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - 

SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a renovação da licença de 

veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado, 

Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 150975/2013, 

DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Assim, o 

condicionamento do ato de licença ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que neste caso 

entendo ser o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Dessa 

forma, a ausência da notificação regular corrobora a ilegalidade do ato, 

restando evidenciada, neste momento, a fumaça do bom direito. O 

periculum in mora é evidente na medida em que a ausência do 

licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do bem, 

fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de ineficácia, 

caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO POSTO, e 

com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos 

da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o veículo GM/ASTRA HB 4p ADVANTAGE 

de Placas OAT/5354 – DE COR PRETA - CUIABÁ/MT sem a exigência do 

pagamento prévio das multas. Notifique-se a autoridade coatora, 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, 

preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão 

de representação judicial da autarquia e à Procuradoria do Estado, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 

7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 16 de Maio de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011476-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIA APARECIDA VEXEL FONTES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ronaldo Taveira (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1011476-82.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por HELIA APARECIDA VEXEL FONTES contra ato 

indigitado coator da lavra do PRESIDENTE DO MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, todos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão de liminar para que seja determinado à autoridade indigitada 

coatora que proceda com a análise do pedido de atualização de CTC, até 

decisão de mérito. Aduzem, em apertada síntese, que pretende averbar 

certidão de tempo de contribuição – CTC, junto a Secretaria Municipal de 

Saúde, para tanto, lhe foi exigida a entrega de CTC devidamente atualizada 

pelo Mato Grosso Previdência – MT PREV. Relata que requereu 

administrativamente a atualização da CTC na data de 22.02.2018, contudo 

até o presente momento o referido pedido ainda não fora apreciado, 

motivo pelo qual impetrou a presente demanda para garantir a duração 

razoável do processo. Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da 

medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar 

o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº. 12.016/2009), para a 

concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: 

que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 
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coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em Mandado de Segurança visa resguardar “possível direito da 

Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Conforme relatado, busca a 

impetrante a concessão da liminar para que seja determinado à autoridade 

indigitada coatora que proceda com a análise do pedido de atualização de 

CTC, até decisão de mérito. Pois bem. Analisando detidamente os autos, 

em juízo de cognição sumária, entendo, prima facie, como demonstrada a 

fundamentação da impetração não só pelas alegações da peça vestibular, 

como também, pela documentação a ela acostada. A título de 

esclarecimento, insta salientar que com a edição da Emenda Constitucional 

nº 45/2004, que instituiu o inciso LXXVIII do art. 5º da CF, passou a ser 

considerada garantia constitucional, segundo o princípio da eficiência, a 

razoabilidade da duração dos processos no âmbito judicial e 

administrativo. Assim, vejamos: “LXXVIII a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Do mesmo modo o 

artigo 2º da Lei nº 9.784/99, que “Regula o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública Federal”, estabelece, in verbis: “Art. 2o A 

Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 

público e eficiência”. A garantia da razoável duração do processo, 

segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia 

constitucional é desdobramento do princípio do direito de ação, 

estabelecido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser 

realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, eficazmente, 

aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte, sendo que 

eficaz é a tutela jurisdicional prestada tempestivamente, e não tardiamente. 

Todavia, a busca da celeridade e razoável duração do processo como 

direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se 

podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, 

a conclusão de procedimento administrativo. Com efeito, impõe-se aos 

agentes administrativos o cumprimento estrito do dever de boa 

administração, e que por sua vez não se confunde com uma velocidade 

excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a 

outros valores constitucional-processuais inerentes ao Estado 

Democrático de Direito. Nesse diapasão, compete à Administração Pública 

organizar o seu sistema de apuração disciplinar de modo que a sua 

jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental 

direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, 

observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88. No mesmo sentido, trago à colação 

o entendimento do ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles, in Direito 

Administrativo Brasileiro, 19ª edição, p. 98: “Quando não houver prazo 

legal, regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por 

um tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, 

ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de 

poder, corrigível pela via judicial adequada, que tanto pode ser ação 

ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de 

segurança. Nesse caso, não cabe ao Poder Judiciário praticar o ato 

omitido pela Administração, mas, sim, impor sua prática, ou desde logo 

suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante, 

violado pelo silêncio administrativo”. E, fazendo uma complementação ao 

acima estatuído, o ilustre doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, em 

sua obra Manual de Direito Administrativo, Lumen Juris, 2007, p. 24, anota 

que “vale a pena observar, entretanto, que o princípio da eficiência não 

alcança apenas os serviços públicos prestados diretamente à 

coletividade. Ao contrário, deve ser observado também em relação aos 

serviços administrativos internos das pessoas federativas e das pessoas 

a elas vinculadas”. Nesse contexto, a conclusão ditada pelo princípio da 

eficiência, é que a autoridade Impetrada, no exercício da atividade 

administrativa, devem manifestar-se em tempo razoável acerca do pedido 

dos Impetrantes, não lhe sendo lícito omitir-se ou postergar 

indefinidamente a sua análise, sob pena de abuso de poder, haja vista que 

a ausência de análise do pedido de atualização de CTC, se mostra 

letárgicos e despropositados, o que fatalmente fere dispositivo constante 

do provimento nº 56/2014 – CGJ e do artigo 49 da Lei Federal nº 

9.784/1999, que prevê prazo máximo de 60 (sessenta) dias para proferir 

decisão de requerimentos de qualquer espécie. “Provimento nº. 

56/2014-CGJ – considerando as tratativas das comissões de assuntos 

fundiários e registros públicos desta corregedoria geral de justiça sobre a 

necessidade de exigência de carta de anuência e a segurança jurídica 

que ela traz apara problemas de retificação de imóvel rural e averbação 

de georreferenciamento; [...] O prazo para emissão de carta de anuência 

pelo INTERMAT é de 60 (sessenta) dias contados da data de seu 

requerimento, desde que devidamente instruído com os documentos 

exigidos no item 6.3.4.4”. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

assim dispõe sobre assunto: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. 

PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE 

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. 

ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, 

DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO 

PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 1. Como se trata de 

mandado de segurança impetrado por servidor público civil distrital contra 

ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, 

consubstanciado na ausência de apreciação do requerimento 

administrativo do impetrante, visando a conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, deve-se analisar, 

tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada omissão, isto é, 

se a demora é, ou não, razoável. 2. No caso dos autos, a legislação não 

estabelece prazo para a Administração Pública responder requerimento de 

conversão de tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria 

voluntária, razão pela qual o operador do direito, diante da omissão 

legislativa, deve integrar a norma para definir qual seria o prazo adequado. 

3. Nos casos em que a lei não define um prazo para a conclusão do 

processo administrativo, é comum utilizar-se, por analogia, do prazo de 30 

(trinta) dias, previsto no artigo 173 da Lei Complementar Distrital n.º 

840/2011, e no artigo 49 da Lei Federal n.º 9.784/1999, aplicável aos atos 

e processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta 

do Distrito Federal por autorização expressa da Lei Distrital n.º 

2.834/2001. 4. Todavia, o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável 

motivadamente por igual período, é exíguo para os processos 

administrativos referentes à aposentadoria de servidor público, porquanto 

se trata de feito complexo. Assim, deve-se admitir que tais processos 

sejam decididos em prazo maior. 5. De outro lado, a demora da autoridade 

impetrada em mais de 09 (nove) meses para decidir o pedido do impetrante 

viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e 

da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e 

certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento. 6. O 

reconhecimento judicial da omissão administrativa ilegal acarreta a 

concessão da segurança para determinar à autoridade impetrada que 

pratique o ato, exteriorizando a manifestação volitiva da Administração 

Pública, não sendo possível ao Judiciário intervir na esfera administrativa e 

proceder, desde logo, à conversão do tempo especial em comum e 
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conceder a aposentadoria voluntária ao impetrante. 7. Segurança 

parcialmente concedida para determinar ao Secretário de Estado de Saúde 

do Distrito Federal que decida, no prazo de 15 (quinze) dias contados de 

sua intimação, o pedido do impetrante de conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, da forma como entender de 

direito”. (TJ-DF - MSG: 20150020078844, Relator: ROBERVAL CASEMIRO 

BELINATI, Data de Julgamento: 22/09/2015, Conselho Especial, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2015 . Pág.: 16). Presente, portanto, 

o fumus boni iuris, pois a análise do pedido administrativo em prazo 

razoável é corolário do princípio da eficiência, assim como da moralidade e 

da razoabilidade da Administração Pública, até porque os deveres 

decorrentes dos incisos do art. 5º têm como destinatários mais o Poder 

Público e seus agentes em qualquer nível do que os indivíduos em 

particular. A inviolabilidade dos direitos assegurados impõe deveres a 

todos, mas especialmente às autoridades e detentores do poder. E 

corroborando com o acima exposto, trago à colação o entendimento 

firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. 

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1. A todos é assegurada a razoável duração do 

processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de 

garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração 

Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento 

administrativo. 2. A despeito do grande número de pedidos feitos ao 

Ministro da Justiça e dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de 

assessoramento, serem pro bono, aqueles que se consideram atingidos 

no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por 

motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando, 

indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução 

num prazo razoável. 3. Ordem concedida.”. (MS 10.792/DF, Rel. Ministro 

HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10.05.2006, DJ 

21.08.2006 p. 228) – Destacamos. No mesmo sentido tem se posicionado 

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: 

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 

DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 

DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - APLICAÇÃO DO PRAZO 

ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS 

NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - RECURSO DESPROVIDO 

- SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A demora injustificada da análise do 

procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e 

viola o princípio da duração razoável do processo. 2 - ''Em vista do 

princípio da hierarquia das normas, deve prevalecer o prazo estabelecido 

na Lei Estadual e não na Resolução''. (AI 112116/2014, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no 

DJE 06/07/2015)”. (Apelação / Remessa Necessária 116392/2014, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. O periculum in 

mora resta evidente na medida em que a demora na análise do processo 

administrativo objeto da presente demanda acarretará em diversos 

prejuízos financeiros para si. Destarte, entendo presentes e verificados 

os requisitos exigidos para a concessão da liminar almejada no presente 

mandamus. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, DEFIRO A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar à autoridade coatora que 

proceda com a análise do pedido de atualização de CTC, no prazo de 05 

(cinco) dias. Deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se 

mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens judiciais. 

Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser 

determinadas outras medidas para a obtenção da liminar (art. 537, 

CPC/2015). Notifiquem-se as autoridades coatoras enviando-lhes a 

segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as 

informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor desta 

decisão (art. 7º, I, Lei nº. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do 

Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que 

querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei nº. 12.016/2009). Após, 

remetam-se os autos ao ilustre representante do Parquet, nos termos do 

art. 12 da Lei nº 12.016/09, para que se manifeste no presente feito, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, servindo esta decisão como 

mandado. Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1011874-29.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por NEILA LOURDES RIBEIRO GONCALVES 

contra ato indigitado coator da lavra do PRESIDENTE DO MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, todos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão de liminar para que seja determinado à autoridade indigitada 

coatora que proceda com a análise do pedido de atualização de CTC, até 

decisão de mérito. Aduzem, em apertada síntese, que pretende averbar 

certidão de tempo de contribuição – CTC, junto ao INSS, para tanto, lhe foi 

exigida a entrega de CTC devidamente atualizada pelo Mato Grosso 

Previdência – MT PREV. Relata que requereu administrativamente a 

atualização da CTC na data de 08.02.2018, contudo até o presente 

momento o referido pedido ainda não fora apreciado, motivo pelo qual 

impetrou a presente demanda para garantir a duração razoável do 

processo. Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da medida 

liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar 

o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº. 12.016/2009), para a 

concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: 

que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em Mandado de Segurança visa resguardar “possível direito da 

Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 
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comprovados com a inicial e as informações”. Conforme relatado, busca a 

impetrante a concessão da liminar para que seja determinado à autoridade 

indigitada coatora que proceda com a análise do pedido de atualização de 

CTC, até decisão de mérito. Pois bem. Analisando detidamente os autos, 

em juízo de cognição sumária, entendo, prima facie, como demonstrada a 

fundamentação da impetração não só pelas alegações da peça vestibular, 

como também, pela documentação a ela acostada. A título de 

esclarecimento, insta salientar que com a edição da Emenda Constitucional 

nº 45/2004, que instituiu o inciso LXXVIII do art. 5º da CF, passou a ser 

considerada garantia constitucional, segundo o princípio da eficiência, a 

razoabilidade da duração dos processos no âmbito judicial e 

administrativo. Assim, vejamos: “LXXVIII a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Do mesmo modo o 

artigo 2º da Lei nº 9.784/99, que “Regula o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública Federal”, estabelece, in verbis: “Art. 2o A 

Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 

público e eficiência”. A garantia da razoável duração do processo, 

segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia 

constitucional é desdobramento do princípio do direito de ação, 

estabelecido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser 

realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, eficazmente, 

aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte, sendo que 

eficaz é a tutela jurisdicional prestada tempestivamente, e não tardiamente. 

Todavia, a busca da celeridade e razoável duração do processo como 

direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se 

podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, 

a conclusão de procedimento administrativo. Com efeito, impõe-se aos 

agentes administrativos o cumprimento estrito do dever de boa 

administração, e que por sua vez não se confunde com uma velocidade 

excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a 

outros valores constitucional-processuais inerentes ao Estado 

Democrático de Direito. Nesse diapasão, compete à Administração Pública 

organizar o seu sistema de apuração disciplinar de modo que a sua 

jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental 

direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, 

observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88. No mesmo sentido, trago à colação 

o entendimento do ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles, in Direito 

Administrativo Brasileiro, 19ª edição, p. 98: “Quando não houver prazo 

legal, regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por 

um tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, 

ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de 

poder, corrigível pela via judicial adequada, que tanto pode ser ação 

ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de 

segurança. Nesse caso, não cabe ao Poder Judiciário praticar o ato 

omitido pela Administração, mas, sim, impor sua prática, ou desde logo 

suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante, 

violado pelo silêncio administrativo”. E, fazendo uma complementação ao 

acima estatuído, o ilustre doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, em 

sua obra Manual de Direito Administrativo, Lumen Juris, 2007, p. 24, anota 

que “vale a pena observar, entretanto, que o princípio da eficiência não 

alcança apenas os serviços públicos prestados diretamente à 

coletividade. Ao contrário, deve ser observado também em relação aos 

serviços administrativos internos das pessoas federativas e das pessoas 

a elas vinculadas”. Nesse contexto, a conclusão ditada pelo princípio da 

eficiência, é que a autoridade Impetrada, no exercício da atividade 

administrativa, devem manifestar-se em tempo razoável acerca do pedido 

dos Impetrantes, não lhe sendo lícito omitir-se ou postergar 

indefinidamente a sua análise, sob pena de abuso de poder, haja vista que 

a ausência de análise do pedido de atualização de CTC, se mostra 

letárgicos e despropositados, o que fatalmente fere dispositivo constante 

do provimento nº 56/2014 – CGJ e do artigo 49 da Lei Federal nº 

9.784/1999, que prevê prazo máximo de 60 (sessenta) dias para proferir 

decisão de requerimentos de qualquer espécie. “Provimento nº. 

56/2014-CGJ – considerando as tratativas das comissões de assuntos 

fundiários e registros públicos desta corregedoria geral de justiça sobre a 

necessidade de exigência de carta de anuência e a segurança jurídica 

que ela traz apara problemas de retificação de imóvel rural e averbação 

de georreferenciamento; [...] O prazo para emissão de carta de anuência 

pelo INTERMAT é de 60 (sessenta) dias contados da data de seu 

requerimento, desde que devidamente instruído com os documentos 

exigidos no item 6.3.4.4”. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

assim dispõe sobre assunto: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. 

PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE 

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. 

ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, 

DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO 

PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 1. Como se trata de 

mandado de segurança impetrado por servidor público civil distrital contra 

ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, 

consubstanciado na ausência de apreciação do requerimento 

administrativo do impetrante, visando a conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, deve-se analisar, 

tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada omissão, isto é, 

se a demora é, ou não, razoável. 2. No caso dos autos, a legislação não 

estabelece prazo para a Administração Pública responder requerimento de 

conversão de tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria 

voluntária, razão pela qual o operador do direito, diante da omissão 

legislativa, deve integrar a norma para definir qual seria o prazo adequado. 

3. Nos casos em que a lei não define um prazo para a conclusão do 

processo administrativo, é comum utilizar-se, por analogia, do prazo de 30 

(trinta) dias, previsto no artigo 173 da Lei Complementar Distrital n.º 

840/2011, e no artigo 49 da Lei Federal n.º 9.784/1999, aplicável aos atos 

e processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta 

do Distrito Federal por autorização expressa da Lei Distrital n.º 

2.834/2001. 4. Todavia, o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável 

motivadamente por igual período, é exíguo para os processos 

administrativos referentes à aposentadoria de servidor público, porquanto 

se trata de feito complexo. Assim, deve-se admitir que tais processos 

sejam decididos em prazo maior. 5. De outro lado, a demora da autoridade 

impetrada em mais de 09 (nove) meses para decidir o pedido do impetrante 

viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e 

da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e 

certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento. 6. O 

reconhecimento judicial da omissão administrativa ilegal acarreta a 

concessão da segurança para determinar à autoridade impetrada que 

pratique o ato, exteriorizando a manifestação volitiva da Administração 

Pública, não sendo possível ao Judiciário intervir na esfera administrativa e 

proceder, desde logo, à conversão do tempo especial em comum e 

conceder a aposentadoria voluntária ao impetrante. 7. Segurança 

parcialmente concedida para determinar ao Secretário de Estado de Saúde 

do Distrito Federal que decida, no prazo de 15 (quinze) dias contados de 

sua intimação, o pedido do impetrante de conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, da forma como entender de 

direito”. (TJ-DF - MSG: 20150020078844, Relator: ROBERVAL CASEMIRO 

BELINATI, Data de Julgamento: 22/09/2015, Conselho Especial, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2015 . Pág.: 16). Presente, portanto, 

o fumus boni iuris, pois a análise do pedido administrativo em prazo 

razoável é corolário do princípio da eficiência, assim como da moralidade e 

da razoabilidade da Administração Pública, até porque os deveres 

decorrentes dos incisos do art. 5º têm como destinatários mais o Poder 

Público e seus agentes em qualquer nível do que os indivíduos em 

particular. A inviolabilidade dos direitos assegurados impõe deveres a 

todos, mas especialmente às autoridades e detentores do poder. E 

corroborando com o acima exposto, trago à colação o entendimento 

firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. 

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1. A todos é assegurada a razoável duração do 

processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de 

garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração 

Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento 

administrativo. 2. A despeito do grande número de pedidos feitos ao 

Ministro da Justiça e dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de 

assessoramento, serem pro bono, aqueles que se consideram atingidos 

no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por 

motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando, 

indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução 

num prazo razoável. 3. Ordem concedida.”. (MS 10.792/DF, Rel. Ministro 
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HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10.05.2006, DJ 

21.08.2006 p. 228) – Destacamos. No mesmo sentido tem se posicionado 

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: 

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 

DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 

DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - APLICAÇÃO DO PRAZO 

ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS 

NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - RECURSO DESPROVIDO 

- SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A demora injustificada da análise do 

procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e 

viola o princípio da duração razoável do processo. 2 - ''Em vista do 

princípio da hierarquia das normas, deve prevalecer o prazo estabelecido 

na Lei Estadual e não na Resolução''. (AI 112116/2014, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no 

DJE 06/07/2015)”. (Apelação / Remessa Necessária 116392/2014, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. O periculum in 

mora resta evidente na medida em que a demora na análise do processo 

administrativo objeto da presente demanda acarretará em diversos 

prejuízos financeiros para si. Destarte, entendo presentes e verificados 

os requisitos exigidos para a concessão da liminar almejada no presente 

mandamus. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, DEFIRO A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar à autoridade coatora que 

proceda com a análise do pedido de atualização de CTC, no prazo de 05 

(cinco) dias. Deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se 

mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens judiciais. 

Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser 

determinadas outras medidas para a obtenção da liminar (art. 537, 

CPC/2015). Notifiquem-se as autoridades coatoras enviando-lhes a 

segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as 

informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor desta 

decisão (art. 7º, I, Lei nº. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do 

Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que 

querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei nº. 12.016/2009). Após, 

remetam-se os autos ao ilustre representante do Parquet, nos termos do 

art. 12 da Lei nº 12.016/09, para que se manifeste no presente feito, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, servindo esta decisão como 

mandado. Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011956-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ELIAS DE SOUSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0017132A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E MONITORAMENTO 

AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1011956-60.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de 

Liminar impetrado por LUIS ELIAS DE SOUSA, qualificado nos autos, 

contra ato tido de ilegal e abusivo do SUPERINTENDENTE DE 

REGULARIZAÇAO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE 

ESTADO DO MEIO AMBIENTE, objetivando liminarmente que seja 

determinada as autoridades coatora que impulsionem os autos 

administrativo. Com a inicial vieram os documentos eletronicamente 

acostados. É o necessário relato. Fundamento. Decido. Nesta Comarca foi 

instaurada a Vara Especializada do Meio Ambiente, a qual compete 

“Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio 

ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos 

fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente 

(SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente.”. Com efeito, da leitura 

da competência delimitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, depreende-se que a Vara Especializada do Meio Ambiente possui 

competência absoluta para o julgamento do presente mandamus. Acerca 

do tema, o art. 43 do Novo Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 43. 

Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário 

ou alterarem a competência absoluta”. Por corolário lógico da interpretação 

sistemática do dispositivo citado, conclui-se que compete à Vara 

Especializada do Meio Ambiente processar e julgar a presente demanda. 

Diante de todo o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o feito em favor da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos 

termos do art. 64 do CPC/2015. Tomem-se as demais providências de 

estilo, inclusive quanto à materialização dos autos e posterior remessa ao 

Cartório Distribuidor, caso verificada a impossibilidade daquele Juízo em se 

operacionalizar os autos mediante acesso da ferramenta do PJE. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006898-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LEMES WERK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1006898-76.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Comum de Rito Ordinário com 

pedido de Tutela de Urgência proposta por FERNANDO LEMES WERK em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados na exordial, 

objetivando a concessão de tutela de urgência para determinar que seja 

suspensa a exclusão do requerente do serviço público, até decisão de 

mérito. Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum 

in mora. Instruiu a inicial com os documentos acostados eletronicamente. É 

o relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, cumpre destacar que o 

Requerente ajuizou Mandado de Segurança nº 7327-07.2011.811.0041 

que tramitou na 2ª Vara especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá/MT, em cujo mandamus há a certificação do transito em julgado em 

24.05.2016. Posteriormente, o requerente ajuizou novamente a demanda 

que fora d is t r ibuída perante  este  ju ízo sob o  n° 

1006898-76.2018.8.11.0041, versando sobre o mesmo objeto da ação que 

tramitou perante a 2ª VESFP, e informa ainda, o descumprimento da ordem 

exarada naqueles autos. Desta feita, entendo que não há motivos para 

que demanda permaneça perante este Juízo, haja vista que o feito fora 

distribuído primeiramente o Juízo da segunda Vara Esp. da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá/MT. Nesse sentido, tenho por oportuno 

trazer a baila o disposto no artigo 286 do CPC, senão vejamos: “Art. 286. 

Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - 

quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já 

ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de 

mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros 

autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; III - 

quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o, ao juízo 

prevento.” (destaquei) Ademais não é outro o posicionamento 

jurisprudencial: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR 

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. 

PRECEDENTE STF. POSTERIOR PROPOSITURA DE AÇÃO DE RITO 

ORDINÁRIO COM MESMO AUTOR E CAUSA DE PEDIR. DISTRIBUIÇÃO DA 

NOVA AÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ADEQUAÇÃO À NOVA REDAÇÃO DO 

ART. 253, INCISO II DO CPC. 1. O impetrante reiterou na ação ordinária o 

pedido formulado no mandado de segurança, que foi extinto com 

julgamento do mérito, mas por ausência de direito líquido e certo por falta 

de provas. Correto o juízo suscitado ao vislumbrar conexão da ação 

ordinária com mandado de segurança anteriormente impetrado, ao 

argumento de que, a despeito de a sentença mandamental haver 

encerrado o feito com resolução do mérito, não faz coisa julgada 

(Supremo Tribunal Federal, RE 67352). 2. A liminar do mandado de 

segurança havia sido indeferida. Hipótese na qual a livre distribuição fere 

o princípio do juiz natural, possibilitando ao autor que seu pedido seja 
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conhecido por outro juízo, que não aquele que já lhe indeferira o pedido de 

liminar. 3. Incidência do artigo 253, II do CPC com as alterações procedidas 

pela Lei nº 11.280/2006. "A prática que a lei quer evitar é o sucessivo 

ajuizamento de ações iguais à procura de um juiz que defira a medida 

liminar antes denegada." (Humberto Theodoro Júnior, in"As Novas 

Reformas do Código de Processo Civil", Editora Forense, Rio de Janeiro, 

2006, págs. 28/9). 4. A nova redação do dispositivo em questão visa à 

primazia do principio do juiz natural, que deve ser aquele que primeiro 

conheceu da pretensão autoral. 5. Conflito conhecido para declarar 

competente o Juízo 7ª Vara da Seção Judiciária da Bahia, o suscitante”. 

(TRF-1  -  CC:  8837  BA0008837 -93 .2011 .4 .01 .0000 ,Re l a t o r : 

DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data de 

Julgamento: 03/05/2011, TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: e-DJF1 

p.047 de 16/05/2011). Dessa maneira, diante de todo o exposto e 

considerando a incompetência deste Juízo, que pode ser, inclusive, 

declarada ex officio pelo Magistrado, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá 

Encaminhem-se os autos ao juízo competente. Intime-se. Cumpra-se, 

urgência. Cuiabá-MT, 16 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1012638-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SPINELLI PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

andre castrillo OAB - MT0003990A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1012638-15.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Tutela Provisória de urgência de Natureza 

Cautelar proposta por ALEX SPINELLI PIMENTA em desfavor do MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ, na qual objetiva liminarmente, que seja sustado o protesto 

expedido pelo ofício do 4º Serviço Notarial de Cuiabá referente a Certidão 

de Dívida Ativa, até decisão de mérito. Ampara a sua pretensão à vista do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com os 

documentos acostados eletronicamente. É o relatório. Fundamento e 

decido. Primeiramente, cumpre destacar que com a distribuição de 

competências vigente no âmbito do Poder Judiciário Estadual, compete às 

Varas Especializadas da Fazenda Pública “Processar e julgar os feitos em 

geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e 

igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública”. Por outro 

lado, compete à Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de 

Cuiabá “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da 

Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas, com exceção das ações 

referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Desta feita, em 

se tratando de ação que tem por escopo a sustação de débitos inscritos 

em dívida ativa, compete à Vara Especializada de Executivo Fiscal da 

Comarca de Cuiabá processar e julgar o presente feito. Nesse sentido, é o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como se 

vê no seguinte julgamento de Conflito de Competência: “CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO 

DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — 

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — 

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da 

Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, exclusivamente, os 

executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e 

os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito 

está inserido em dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito 

julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016). 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA VARA 

ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL (SUSCITANTE) E DA QUINTA 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL 

(SUSCITADO) – MEDIDA CAUTELAR PARA GARANTIR FUTURA 

EXECUÇÃO FISCAL – PRETENSÃO DE OBTER CERTIDÃO POSITIVA COM 

EFEITOS DE NEGATIVA - RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE PREVISTA NO 

ARTIGO 800 DO CPC/1973 QUE TORNA INVIÁVEL A APLICAÇÃO DA 

EXCEÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO N. 023/2013/TP – COMPETÊNCIA 

DA VARA ESPECIALIZDA DE EXECUÇÃO FISCAL - CONFLITO JULGADO 

IMPROCEDENTE. Se o contribuinte pode, após o vencimento da sua 

obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para 

o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa, corolário lógico que 

tal medida deve ser intentada no juízo onde tramitará a ação principal, no 

caso, na Vara Especializada de Execução Fiscal, nos termos do artigo 800 

do CPC/1973, o que torna, por conseguinte, inviável a aplicação da 

exceção prevista na Resolução n. 023/2013/TP. (CC 148211/2015, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/11/2016, Publicado no 

DJE 08/11/2016) Dessa maneira, diante de todo o exposto e considerando 

a incompetência deste Juízo, nos termos do art. 43 e 44 do CPC/2015, que 

pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor Vara Especializada de Executivo Fiscal da 

Comarca de Cuiabá. Encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos 

moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se, urgência. Cuiabá-MT, 15 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011937-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0016484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, 

ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL - EMPAER (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1011937-54.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por FABIANA PEREIRA DE SOUZA contra ato 

indigitado coator da lavra do DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA 

MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL - 

EMPAER, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinada a 

autoridade coatora que proceda com a posse da impetrante ao cargo de 

Extensionista Rural I, área de formação Engenharia Agronômica, até 

decisão definitiva. Relata, em síntese, que se inscreveu no concurso 

público para provimento de cargo de Extensionista Rural I, área de 

formação Engenharia Agronômica, devidamente regido pelo Edital n.º 

001/2014-SAD/EMPAERMT, de 03/02/2014. Aduz que foi aprovada em 2ª 

lugar para a regional de Cáceres/MT, e que num primeiro momento, foi 

nomeada através do Edital de convocação n° 001/2014/EMPAER, 

entretanto, não tomara posse no prazo fixado em razão de estar 

realizando tratamento de saúde, motivo pelo qual a autoridade coatora 

procedeu com a nomeação dos candidatos subsequentes. Sustenta que 

nos termos de alguns itens do edital existe a possibilidade de ocorrência 

de nova nomeação na lista regional, bem como afirma que há diversas 

contratações precárias que estão a ferir seu direito líquido e certo. 

Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in 

mora. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova 

legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, 

inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar que o Mandado de 

Segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e 

certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como 

se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos 

da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do 

Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de 

Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 
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basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos 

alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o Mandado de 

Segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: 

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por 

mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si 

todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua 

existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se 

seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Conforme relatado, o presente remédio 

constitucional foi impetrado com o escopo de obter a concessão de 

medida liminar para que seja determinada a autoridade coatora que 

proceda com a posse da impetrante ao cargo de Extensionista Rural I, 

área de formação Engenharia Agronômica, até decisão definitiva. Pois 

bem. Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos 

acostados, notadamente os documentos de ID nº 13000355 e seguintes, 

não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus 

boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a 

irregularidade no ato praticado pela autoridade indigitada coatora, bem 

como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta 

maliciosa ocorrida nas convocações. Conforme relatado pela impetrante a 

autoridade coatora regularmente procedeu com sua convocação, contudo, 

a impetrante não tomou posse no prazo fixado, dando ensejo a 

nomeações dos candidatos subsequentes. Cumpre destacar que, não se 

pode reputar ilegal e abusivo o ato de autoridade administrativa que atenta 

para o cumprimento das disposições legais e normativas contidas no edital 

do certame. Ademais, quanto a alegação de contratação precária 

existente nos quadros da EMPAER, não vislumbro, ao menos neste 

momento, a demonstração da referida preterição por contratação precária. 

Desta forma, entendo estar ausente os requisitos exigidos para a 

concessão da liminar almejada no presente mandamus. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. 

Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e 

na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 

12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7°, II da Lei n° 12.016/2009). Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei nº 

12.016/09). Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, 

do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma 

vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este 

como alvará de gratuidade. Verifica-se que fora determinada a emenda do 

presente mandamus, contudo, houve a indicação da autoridade coatora 

incorreta. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 

15 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012082-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA BATISTA DE OLIVEIRA SELIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

valfranio batista da silva OAB - MT0014010A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

P R O C E D I M E N T O  C O M U M .  P R O C E S S O  N Ú M E R O : 

1012082-13.2018.8.11.0041 (PJE 3). Vistos, etc. Cuida-se de Ação de 

Declaratória de Nulidade c/c Obrigação de fazer com pedido de Tutela de 

Urgência, proposta por MARCIA BATISTA DE OLIVEIRA SELIN, em face de 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando com o provimento antecipatório 

que seja determinado ao requerido que proceda com a imediata nomeação 

e posse da Requerente no cargo de Apoio Administrativo Educacional – 

Nutrição, até decisão de mérito. Aduz inicialmente que participou de 

concurso público no ano de 2009 promovido pelo Estado de Mato Grosso, 

concorrendo para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Nutrição, 

polo de Cuiabá/MT, tendo sido classificado na 196º colocação. Relata que 

fora disponibilizado em 05.09.2013 a nomeação da requerente, sendo 

divulgada através de ato governamental, constando sua convocação para 

a posse. Entretanto, sustenta que não foi notificado pessoalmente sobre a 

nomeação, bem como informou que não acompanha diariamente o Diário 

Oficial, o que culminou na perda do prazo para que tomasse posse. 

Instruiu a inicial com os documentos acostados eletronicamente. Escuda a 

pretensão à vista dos pressupostos da tutela de urgência. Em síntese, é o 

necessário relato. É o relato. Decido. Primeiramente, quanto à gratuidade 

da justiça, o Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo decisão do 

Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente, no Procedimento de 

Controle Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a matéria, 

prescrevendo ser o juiz da causa a autoridade competente para decidir 

sobre o aludido pedido, o que foi informado por meio do Oficio Circular nº 

03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos 

para a concessão da justiça gratuita. No mais, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a 

Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, dai 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Trata-se Ação de obrigação 

de fazer com pedido de tutela de urgência, na qual a autora objetiva com o 

provimento antecipatório que seja determinado ao requerido que proceda 

com a imediata nomeação e posse da Requerente no cargo de Apoio 

Administrativo Educacional – Nutrição, até decisão de mérito. Como é 

sabido, a concessão de Tutela de urgência satisfativa, conforme prevê o 

art. 300 do CPC/2015, é perfeitamente possível, quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito inicial (fumus boni iuris), e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo(periculum in mora) 

Neste diapasão, demostrada a relevância dos fundamentos da demanda e 

havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, a medida que 

se impõe é a concessão da tutela almejada. Em outras palavras, para ser 

viável a concessão, é imperativo que estejam comprovados os fatos 

alegados na inicial, porque para a concessão da medida, a situação fática 

e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, poderá aguardar o 

julgamento definitivo de mérito. Como verificado, para a concessão da 

tutela de urgência se faz necessário a presença dos pressupostos legais, 

quais sejam, a relevância dos fundamentos trazidos na exordial o fumus 

boni iuris e o fundado receio ou possibilidade de dano a direito periculum in 

mora. Pois bem. Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos 

acostados, notadamente os documentos de ID nº 13055482 e seguintes, 

não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão do provimento antecipatório. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus 

boni juris, uma vez que a Requerente não demonstrou de forma cristalina a 

irregularidade no ato praticado pelo Ente Público, bem como não acostou 

documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída. 

Outrossim, vejo que se encontra ausente a demonstração do periculum in 

mora, uma vez que, que embora o requerente alegue ter tomado ciência do 

ato de nomeação somente agora, é de se ressaltar que, já se passaram 

alguns anos da propositura da presente demanda e do ato a qual de fato 

se visa impugnar, assim, não resta demonstrado, ao meu ver, a existência 

de risco ou perecimento de direito que justifique a concessão do 

provimento antecipatório ora pleiteado. Ademais, não se tem por 

arrazoado conceder a medida de urgência quando ausente os 
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pressupostos ensejadores para sua concessão, sob pena de 

configuração de abuso de direito. Nesse sentido também a jurisprudência 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVO 

REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - 

NOMEAÇÃO - INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR AUSÊNCIA DE 

PERICULUM IN MORA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Os 

argumentos trazidos pela Agravante no Agravo Regimental, não são 

suficientes para infirmar a decisão hostilizada a qual indeferiu a medida 

liminar pleiteada visando a sua nomeação e posse ao cargo para o qual foi 

apenas classificada em concurso público, haja vista que o mesmo apenas 

reiterou os fundamentos constantes no writ. (AgR 91167/2012, DRA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

04/10/2012, Publicado no DJE 26/10/2012) AGRAVO REGIMENTAL – 

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO - 

INDEFERIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – 

INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O indeferimento do agravo 

regimental é medida impositiva, ante a ausência de fatos novos que 

justifiquem a reforma da decisão agravada. 2. Agravo desprovido. (AgR 

144754/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 09/05/2014, Publicado no DJE 23/05/2014). Portanto, ante a ausência 

dos requisitos ensejadores para a concessão do provimento antecipatório, 

impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO 

vindicado. Cite-se o Requerido Estado de Mato Grosso, por meio da 

Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, apresentar a sua defesa, 

no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Nos termos do 

Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. No mais, por se tratar de interesse individual disponível, bem 

como nos termos do Ato Administrativo nº 006/2003/PGJ-CGMT, afasto o 

mister do Ministério Público em manifestar na causa, conforme diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. Com a defesa, vistas à 

Requerente para impugnar no prazo legal e, após, voltem-me conclusos 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 15 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012290-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA G-MAIA LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ENVER GOMES FALEIRO FERREIRA OAB - 829.106.936-00 

(PROCURADOR)

SABRINA DE ANDRADE CUNHA OAB - MG137683 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1012290-94.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de Débito com pedido de 

tutela provisória de urgência antecipada proposta por CONSTRUTORA 

G-MAIA LTDA., em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual 

objetiva liminarmente, que seja determinada a suspenção da exigibilidade 

dos créditos tributários constantes da CDA nº 20176168, bem como que 

seja determinado o cancelamento do protesto no prazo máximo de 5 dias. 

Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in 

mora. Instruiu a inicial com os documentos acostados eletronicamente. É o 

relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, cumpre destacar que com 

a distribuição de competências vigente no âmbito do Poder Judiciário 

Estadual, compete às Varas Especializadas da Fazenda Pública 

“Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, 

mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas 

Esp. da Fazenda Pública”. Por outro lado, compete à Vara Especializada 

de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

ações correlatas, com exceção das ações referentes a débitos fiscais 

não inseridos em dívida ativa”. Desta feita, em se tratando de ação que 

tem por escopo a suspensão de débitos inscritos em dívida ativa, compete 

à Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá 

processar e julgar o presente feito. Nesse sentido, é o entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como se vê no seguinte 

julgamento de Conflito de Competência: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA — 

AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL 

PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 

21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 

de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em 

dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado 

improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016). CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA VARA 

ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL (SUSCITANTE) E DA QUINTA 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL 

(SUSCITADO) – MEDIDA CAUTELAR PARA GARANTIR FUTURA 

EXECUÇÃO FISCAL – PRETENSÃO DE OBTER CERTIDÃO POSITIVA COM 

EFEITOS DE NEGATIVA - RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE PREVISTA NO 

ARTIGO 800 DO CPC/1973 QUE TORNA INVIÁVEL A APLICAÇÃO DA 

EXCEÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO N. 023/2013/TP – COMPETÊNCIA 

DA VARA ESPECIALIZDA DE EXECUÇÃO FISCAL - CONFLITO JULGADO 

IMPROCEDENTE. Se o contribuinte pode, após o vencimento da sua 

obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para 

o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa, corolário lógico que 

tal medida deve ser intentada no juízo onde tramitará a ação principal, no 

caso, na Vara Especializada de Execução Fiscal, nos termos do artigo 800 

do CPC/1973, o que torna, por conseguinte, inviável a aplicação da 

exceção prevista na Resolução n. 023/2013/TP. (CC 148211/2015, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/11/2016, Publicado no 

DJE 08/11/2016) Dessa maneira, diante de todo o exposto e considerando 

a incompetência deste Juízo, nos termos do art. 43 e 44 do CPC/2015, que 

pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor Vara Especializada de Executivo Fiscal da 

Comarca de Cuiabá. Encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos 

moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se, urgência. Cuiabá-MT, 15 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1012323-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1012323-84.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Cuida-se de Pedido de Tutela Provisória de Evidência 

proposta por IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, com a concessão da medida 

que seja determinada a que a exigência fiscal objeto do Termo de 

Intimação/Auto de Infração nº 115924000122018152, não seja óbice à 

emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, até decisão de 

mérito. Aduz em síntese que a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato 

Grosso lavrou o Auto de Infração de nº 115924000122018152, para a 

cobrança débito de ICMS ST do exercício de novembro de 2014 a 

dezembro de 2015, decorrente de operações com lubrificantes (8.7.104) e 

da glosa pela suposta utilização de créditos relativos às operações com 

AEHC adquirido de contribuintes localizados no Estado de Goiás, o qual 

teria concedido benefício sem amparo em convênio celebrado no âmbito 

do Conselho. Relata que pretende ver assegurado seu direito, enquanto 

contribuinte, de antecipar judicialmente a garantia a ser prestada em juízo, 
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a fim de que o crédito tributário em questão não ocasione (mais) prejuízos 

ao exercício de suas atividades empresariais. Com a inicial vieram os 

documentos eletronicamente acostados. É o relatório. Fundamento e 

decido. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar 

tal providência, até, porque, para garantir o principio da razoável duração 

do processo. Para a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente 

se faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade do direito, 

conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 305 

do NCPC/2015). Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial 

admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública. Certo 

é que a tutela provisória de urgência cautelar tem a finalidade de 

assegurar a eficácia e a utilidade do processo principal, desta forma, seu 

mérito deve ficar circunscrito à verificação do "fumus boni juris" e do 

"periculum in mora". No casos dos autos, a requerente objetiva com a com 

a concessão da medida que seja determinada a que a exigência fiscal 

objeto do Termo de Intimação/Auto de Infração nº 115924000122018152, 

não seja óbice à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, até 

decisão de mérito. Em análise perfunctória aos documentos carreados aos 

autos, verifica-se que a requerente ofertou seguro garantia em valor 

suficiente para assegurar o valor do débito discutido nos autos (ID n° 

13087448), com o fim de que seja emitida CPD com efeito de negativa, bem 

como para que possa dar continuidade na sua atividade empresarial. Pois 

bem. Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos 

acostados, notadamente os documentos de ID nº 13087434 e seguintes, 

não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da medida pleiteada. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus 

boni juris, uma vez que a Requerente não demonstrou de forma cristalina a 

irregularidade no ato praticado pela autoridade fazendária, bem como não 

acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa 

atribuída ao Ente Público. Outrossim, jurisprudência pátria atualmente tem 

entendido a oferta de garantia, consistente em apólice de seguro, como é 

o caso dos autos, não resulta na suspensão da exigibilidade do crédito, 

haja vista a ausência de previsão legal de tal modalidade no art. 151 do 

CTN. Ressalto que o Poder Judiciário não tem o condão de inovar na 

legislação pátria, até porque uma atitude mais proativa frente a uma 

situação não regulamentada haverá certamente nítida ingerência na esfera 

de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio 

da separação dos poderes, preceituada no art. 2º da CF/88. Portanto, ante 

a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão do provimento 

pleiteado, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, e consoante 

fundamentação supra, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

CAUTELAR em caráter antecedente. Cite-se o Requerido Estado de Mato 

Grosso, por meio da Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, 

apresentar a sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do 

CPC/2015. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo 

legal e, após, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 15 de Maio de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011951-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1011951-38.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Cuida-se de Pedido de Tutela Provisória de Evidência 

proposta por IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, com a concessão da medida 

que seja determinada a que a exigência fiscal objeto do Termo de 

Intimação/Auto de Infração nº 843020000282018107, não seja óbice à 

emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, até decisão de 

mérito. Aduz em síntese que a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato 

Grosso lavrou o Auto de Infração de nº 843020000282018107, para a 

cobrança débito de ICMS ST do exercício de novembro de 2017, apurado 

por meio do relatório do Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de 

Combustíveis. Relata que pretende ver assegurado seu direito, enquanto 

contribuinte, de antecipar judicialmente a garantia a ser prestada em juízo, 

a fim de que o crédito tributário em questão não ocasione mais prejuízos 

ao exercício de suas atividades empresariais. Com a inicial vieram os 

documentos eletronicamente acostados. É o relatório. Fundamento e 

decido. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar 

tal providência, até, porque, para garantir o principio da razoável duração 

do processo. Para a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente 

se faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade do direito, 

conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 305 

do NCPC/2015). Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial 

admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública. Certo 

é que a tutela provisória de urgência cautelar tem a finalidade de 

assegurar a eficácia e a utilidade do processo principal, desta forma, seu 

mérito deve ficar circunscrito à verificação do "fumus boni juris" e do 

"periculum in mora". No casos dos autos, a requerente objetiva com a com 

a concessão da medida que seja determinada a que a exigência fiscal 

objeto do Termo de Intimação/Auto de Infração nº 843020000282018107, 

não seja óbice à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, até 

decisão de mérito. Em análise perfunctória aos documentos carreados aos 

autos, verifica-se que a requerente ofertou seguro garantia em valor 

suficiente para assegurar o valor do débito discutido nos autos (ID n°. 

13036399), com o fim de que seja emitida CPD com efeito de negativa, bem 

como para que possa dar continuidade na sua atividade empresarial. Pois 

bem. Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos 

acostados, notadamente os documentos de ID nº 13036389 e seguintes, 

não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da medida pleiteada. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus 

boni juris, uma vez que a Requerente não demonstrou de forma cristalina a 

irregularidade no ato praticado pela autoridade fazendária, bem como não 

acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa 

atribuída ao Ente Público. Outrossim, jurisprudência pátria atualmente tem 

entendido a oferta de garantia, consistente em apólice de seguro, como é 

o caso dos autos, não resulta na suspensão da exigibilidade do crédito, 

haja vista a ausência de previsão legal de tal modalidade no art. 151 do 

CTN. Ressalto que o Poder Judiciário não tem o condão de inovar na 

legislação pátria, até porque uma atitude mais proativa frente a uma 

situação não regulamentada haverá certamente nítida ingerência na esfera 

de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio 

da separação dos poderes, preceituada no art. 2º da CF/88. Portanto, ante 

a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão do provimento 

pleiteado, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, e consoante 

fundamentação supra, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

CAUTELAR em caráter antecedente. Cite-se o Requerido Estado de Mato 

Grosso, por meio da Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, 

apresentar a sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do 

CPC/2015. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo 

legal e, após, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 15 de Maio de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007430-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXPRESSO ITAMARATI S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO HENRIQUE LUIZON OAB - SP0160903A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS 

DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°.: 1007430-50.2018.8.11.0041 

(PJE 3) Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de Auto de Infração c/c 
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Obrigação de Não Fazer com pedido de Tutela de Urgência proposta por 

EXPRESSO ITAMARATI S.A., em desfavor do AGER - AGÊNCIA 

ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados na exordial, objetivando 

a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário derivado do auto de infração n° 1027, até 

decisão de mérito. Aduz, em síntese, que é empresa atuante no ramo de 

transporte coletivo de passageiros, sendo permissionária de diversas 

linhas rodoviárias interestaduais, intermunicipais e urbanas, possuindo 

filiais e guichês de venda de passagens em diversos Municípios. Relata 

que no dia 17.03.2015 na estação rodoviária de Cuiabá/MT, foi 

surpreendida ao ser autuada pela requerida, por supostamente realizar 

transporte intermunicipal sem autorização entre as cidades do Estado de 

Mato Grosso, razão pela qual fora lavrado o auto de infração n°. 1027. 

Sustenta que não oferece transporte no trajeto indicado pela requerida, 

bem como não comercializa e não transporta passageiros em trecho não 

autorizados. Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de 

urgência: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento. Decido. Primeiramente, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a 

Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

antecipada se faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade 

do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão 

(art. 300 do NCPC/2015). Não há que se olvidar que a construção 

jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da 

Fazenda Pública. Em cotejo dos interesses e direito debatido no caso em 

tela, diante da possibilidade de dano irreparável a requerente, a 

concessão da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, não esbarra 

nas hipóteses de vedações impostas pelo art. 1º da Lei 9.494/97, razão 

pela qual perfeitamente possível a antecipação do provimento. Deste 

modo, resta observar se presentes os requisitos necessários ao 

deferimento da medida excepcional. Pois bem. Observa-se que, a 

requerente objetiva a tutela de urgência para determinar a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário derivado do auto de infração n° 1027, até 

decisão de mérito. Primeiramente, denota-se que a requerente fora 

autuada ante a realização de transporte intermunicipal sem autorização, 

haja vista que no momento do embarque o fiscal teria verificado que o 

passageiro portador do bilhete 182356 pretendia desembarcar em Pontes 

e Lacerda, ainda que se tratava de outro itinerário. Entretanto, em análise 

perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente 

os documentos de ID nº 12388744 e seguintes, não vislumbro, nesta fase 

de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da 

concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada 

não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a 

requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato 

praticado pela requerida, bem como não acostou documentos capazes de 

evidenciarem a aludida conduta maliciosa atribuída ao portador do bilhete 

n°. 182356. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores 

para a concessão do provimento antecipatório, impõe-se o indeferimento 

da medida. ISTO POSTO, ante as razões acima aduzidas, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA vindicada. Cite-se a Requerida para, querendo, 

apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do 

CPC/2015. Com a defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo 

legal e, após, cls. para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de 

Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006452-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS 

HUMANOS (SEJUDH) SR. FLÁVIO AUGUSTO DE AMORIM (IMPETRADO)

MEMBROS DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA 

E DIREITOS HUMANOS, SRS. MARLON PINHEIRO NES, ALEXANDRE 

CANDIDO e BRUNO CESAR PINTO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº.: 1006452-73.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por MARISA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA, contra ato 

indigitado coator da lavra do DIRETOR DE INTELIGÊNCIA PENINTENCIÁRIA e 

MEMBROS DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA PENITENCIÁRIA, qualificado na 

exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que seja 

suspenso o ato de não recomendação da impetrante na fase de 

investigação social, autorizando sua participação nas demais fases do 

certame, até decisão final do presente mandamus. Aduz, em síntese, que 

participou do concurso público regido pelo Edital nº 01/2016/SEJUDH/25 de 

Novembro de 2016 para provimento do cargo de Agente Penitenciário do 

Estado de Mato Grosso, vinculado à Secretaria Estadual de Justiça e 

Direitos Humanos do Estado Mato Grosso – SEJUDH/MT, tendo sido 

aprovado nas quatro primeiras fases do certame. Relata que foi 

considerada como “Contraindicado” no referido concurso na 5ª fase 

(investigação social) sob o fundamento de que o candidata teria feito uma 

falsa declaração, uma vez que supostamente omitiu fatos desabonadores 

da sua conduta, por ter em trâmite um boletim de ocorrência. Pontua que 

interpôs recurso administrativo visando a reforma da decisão de 

inabilitação, contudo este foi indeferido, não lhe restando alternativa senão 

recorrer ao Poder Judiciário para reparar seu direito lesado. Pugna pela 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Escuda a sua pretensão à 

vista dos requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relatório. Fundamento. Decido. À vista da nova legislação 

que passou a disciplinar o mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei 

nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença 

dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam 

relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). 

Primeiramente cumpre salientar que o mandado de segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida 

liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar 

"possível direito da Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Pois bem. Como é sabido de todos, em nosso ordenamento 

jurídico constitucional a investidura de cargo público depende de prévia 

aprovação em concurso público e que somente em casos excepcionais, o 

Poder Público poderá celebrar contratos por tempo determinado para 

satisfazer interesse público urgente, conforme disciplinado no artigo 37, 

inciso II e IX da CF. No que tange aos concursos público, interessante a 

lição de José dos Santos Carvalho Filho, ao asseverar que: "Concurso 

Público é o procedimento administrativo que tem por fim aferir as aptidões 

pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e 

funções públicas. Na aferição pessoal, o Estado verifica a capacidade 

intelectual, física e psíquica de interessados em ocupar funções públicas 

e no aspecto seletivo são escolhidos aqueles que ultrapassam as 

barreiras opostas no procedimento, obedecidas sempre à ordem de 

classificação. Cuida-se, na verdade, do mais idôneo meio de recrutamento 

de servidores públicos." ("in" Manual de direito administrativo, 7. ed., Rio 

de Janeiro: Lumen Iuris, 2001, p. 472). Cumpre destacar, que há alguns 

princípios que norteiam os Concursos Públicos, em especial, e para 

elucidação do caso ora em comento, destaco o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório, que na lição de Marçal Justen Filho, assevera 

que: “A discricionariedade administrativa se exercita muito mais fortemente 

no momento da elaboração do regulamento do que quando de sua 

aplicação. O procedimento de seleção se vincula ao edital, sob pena de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 316 de 558



nulidade da decisão. Se houver contradição entre o regulamento e a 

decisão, prevalecerá o regulamento. (Curso de Direito Administrativo. 10ª. 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 913)”. Na hipótese dos 

presentes autos, pretende a Impetrante a concessão da medida 

antecipatória para que seja determinada a suspensão do ato de não 

recomendação da impetrante na fase de investigação social, autorizando 

sua participação nas demais fases do certame, até decisão final do 

presente mandamus. Em que pese as alegações dispendidas pela 

impetrante, entendo que as mesmas não devem prosperar. Isso porque, 

ao meu ver, não há nos autos provas suficientes da ocorrência da aludida 

conduta maliciosa atribuída a banca examinadora. Percebe-se que a 

previsão da realização da fase de investigação social tinha como objetivo 

principal a verificação da conduta do candidato, sob os aspectos morais, 

civis ou criminais necessários ao exercício do cargo público. Senão 

vejamos: 15.2. A Investigação de Conduta Social tem como objetivo 

verificar se o candidato apresenta idoneidade moral e conduta compatíveis 

com as responsabilidades do cargo, nos termos da legislação vigente. 

Salienta-se que, não se pode reputar ilegal e abusivo o ato da autoridade 

coatora que atenta para o cumprimento das disposições legais e 

normativas contidas no edital do certame. Assim, cumpre destacar que a 

vinculação às cláusulas do instrumento convocatório, trazem como regra 

essencial a observância por parte da Administração Pública, bem como 

pelos candidatos, sendo a lei que rege o certame público. Nesse sentido, a 

Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: CONCURSO 

PÚBLICO - PARÂMETROS - EDITAL. O EDITAL DE CONCURSO, DESDE QUE 

CONSENTÂNEO COM A LEI DE REGÊNCIA EM SENTIDO FORMAL E 

MATERIAL, OBRIGA CANDIDATOS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. (RE 

480129, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 

30/06/2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT 

VOL-02379-07 PP-01454). Desta forma, em juízo de cognição sumária, 

não vislumbro o ato insurgido pela impetrante ante ausência de prova 

robusta capaz de demonstrar ofensa a direito liquido e certo. Portanto, 

ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida 

liminar, qual seja o fumus boni iuris e o periculum in mora, impõe-se o 

indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se a autoridade coatora 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral 

do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para 

que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n° 12.016/2009). Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o 

Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 

12 e § único da Lei nº 12.016/09). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009934-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERRARI FRUTUOSO STACHACK (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PAIVA MACHADO OAB - MT20827/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX LAUTOM MARQUES DA SILVA (IMPETRADO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO N°: 1009934-29.2018.8.11.0041 

(PJE 3) Vistos, etc. Indefiro o pedido do impetrante pelas razões já 

aduzidas na decisão ID n°. 13002711. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 

de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR. JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036571-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IAN BARBOSA SANTOS OAB - RJ140476 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1036571-51.2017.8.11.0041 (PJE 

3) Vistos, etc. Indefiro o pedido da requerente tendo em vista que a 

requerida já fora devidamente intimada para o cumprimento da liminar, bem 

como na oportunidade citada para querendo contestar a demanda, 

conforme se vê no documento ID n°. 11591535. Verifica-se, que caso seja 

constatado o não cumprimento da decisão provisória a requerente deverá 

informar o descumprimento da ordem exarada. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR. JUIZ DE 

DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011678-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VENTURA MORAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1011678-59.2018.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Nos termos 

do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Maio de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012886-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE5) PROCESSO Nº 

1012886-78.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado com o escopo de obter decisão para que seja 

declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS (Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição) e a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da 

fatura de energia elétrica da parte Autora. O Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, suspendeu as 

liminares que questionam a legalidade da cobrança de ICMS sobre as 

tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de energia 

elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, destacando que o fim 

desse recolhimento gera “possibilidade de grave lesão aos cofres 

públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação proferida põe em 

risco a ordem pública e econômica” (Incidente de Suspensão nº 

53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício proferiu nova 

decisão de liminar no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 

em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 317 de 558



elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005237-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILLA RODRIGUES DANTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O (ADVOGADO)

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1005237-62.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Intime-se a parte autora para que traga aos autos 03 (três) 

orçamentos atualizados com a indicação de dados pessoais e bancários 

das fornecedoras do medicamento, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR. 

JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004223-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MARILUCE VALERIO DA SILVA OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1004223-43.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária c/c Indenização por Danos 

Morais com pedido de Antecipação dos efeitos da tutela inaudita altera 

pars proposta por IZABEL RODRIGUES DA SILVA, neste ato representado 

por seu irmão Sr. Alexandre Arruda Nunes, em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV e MARILUCE 

VALÉRIO DA SILVA OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe, objetivando a concessão da tutela provisória para que seja 

determinada a suspensão do pagamento da pensão por morte percebida 

pela requerida, bem como determinar que o valor seja incorporado ao 

proventos de pensão da requerente, até decisão final da presente ação. 

Relata, em síntese, que conviveu em união estável pelo período de 07 

(sete) anos com Alinor da Cruz de Oliveira servidor público estadual, 

pertencente aos quadros da Polícia Civil, vinculado a Secretaria de 

Segurança Pública do Estado de Mato Grosso. Aduz que a união estável 

começou no ano de 2007 até a data do falecimento do servidor público 

que se deu em 02 de novembro de 2013. Sustenta que teve sua união 

estável post mortem reconhecida por sentença judicial, e a partir deste 

momento passou a perceber pensão por morte na proporção de 25% dos 

proventos de seu companheiro, uma vez que a requerida já estava a 

receber a pensão por morte na proporção de 50% e os outros 50% 

estava sendo dividido entre os herdeiros menores. Alega que a requerida 

Mariluce Valério da Silva Oliveira, apesar de ser legalmente casada com o 

falecido, a convivência marital não existia há mais de 20 anos, razão pela 

qual, entende ser ilegal a percepção de pensão por morte, pleiteando 

assim, que seja suspenso o pagamento do benefício à requerida. Ampara 

a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela provisória de evidência, 

previstos no art. 311 e ss. do CPC/2015. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento 

e, Decido. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar 

tal providência, até, porque, para garantir o principio da razoável duração 

do processo. Para a concessão da tutela antecipada se faz necessário se 

comprovar a evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do NCPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. Pois bem. Busca a requerente 

com a concessão da tutela provisória que seja determinada a suspensão 

do pagamento da pensão por morte percebida pela requerida, bem como 

determinar que o valor seja incorporado ao proventos de sua pensão por 

morte, até decisão final da presente ação. Como é sabido de todos, na 

tutela provisória de urgência restada demonstrada a probabilidade do 

direito de maneira e grau elevado que se torne evidente o direito da autora 

esta deverá ser deferida. Isso porque, visou o legislador evitar que a parte 

suportasse o ônus do tempo do processo, e, ficasse privada de 

satisfazer, ainda que provisoriamente, o exercício de um direito, até a 

efetiva entrega da prestação da tutela jurisdicional. Entretanto, 

compulsando os autos, em juízo de cognição sumária, verifico que a 

documentação apresentada não me convenceu da existência da 

probabilidade do direito (fumus boni juris), uma vez que a Requerente não 

demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo 

praticado pela requerida, bem como não acostou documentos capazes de 

evidenciar a aludida união estável da requerida com terceiro. Desta feita, 

não se mostra crível, ao menos neste momento, determinar a suspensão 

do pagamento de pensão por morte para a requerida Mariluce Valério da 

Silva Oliveira ante a ausência de prova cabal do alegado. Por esta razão, 

ante a ausência de um dos requisitos do instituto, a medida que se impõe é 

seu indeferimento. ISTO POSTO, e consoante fundamentação supra, 

INDEFIRO o provimento antecipatório. Cite-se os Requeridos, para, 

querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 

183 do CPC/2015. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo 

n. 165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. No mais, por se tratar de interesse 

individual disponível, bem como nos termos do Ato Administrativo nº 

006/2003/PGJ-CGMT, afasto o mister do Ministério Público em manifestar 

na causa, conforme diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo legal 

e, após, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005497-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO QUELE BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1005497-42.2018.8.11.0041 (PJE 

3). SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Relação Jurídico-Tributária cumulada com pedido de repetição de 
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indébito e com Pedido de tutela de urgência proposta por CLAUDIO QUELE 

BATISTA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

qualificados na exordial, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para o fim de que o Requerido se abstenha de exigir a 

incidência do ICMS sobre as parcelas da conta de energia elétrica 

atinentes à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e à Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e encargos setoriais da Unidade 

Consumidora, até decisão de mérito. Aduz, em síntese, que firmou 

contrato com o grupo ENERGISA S/A, de fornecimento de energia elétrica, 

no qual lhe é imposta o pagamento do consumo e da demanda, em 

decorrência da energia que lhe é disponibilizada. Assevera que a conta de 

energia elétrica fornecido pelo grupo ENERGISA é composta de duas 

tarifas – Tarifa de Energia (TE) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

(TUSD). Assenta, por sua vez, que a TUSD é composta por outra tarifa, no 

caso a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão), nos termos da 

Resolução ANEEL nº 666/2002. Pontua que o ICMS cobrado pelo 

Requerido incide nas duas tarifas, o que é ilegal, posto que não há 

previsão de sua incidência sobre o transporte de energia elétrico, 

consoante já manifestado pelas Cortes Superiores. No mérito, pugna pela 

concessão em definitivo da segurança, para fins de confirmar a 

antecipação da tutela por ventura concedida e declarar ilegal a cobrança 

de ICMS sobre a TUSD e TUST, bem como obter a restituição de todos os 

valores indevidamente recolhidos. Ampara a sua pretensão à vista do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. Ao ID n°. 12060834, o impetrante 

atravessa petição requerendo a desistência e consequente extinção do 

feito. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento. Decido. Verifica-se 

nos autos que o requerente manifestou nos autos (ID n° 12060834), 

requerendo a desistência da presente ação, ante a ausência de interesse 

no feito Desta forma, não havendo mais interesse no prosseguimento do 

feito, os autos deverão ser extinto sem resolução do mérito nos termos do 

art. 485, VII, do Novo Código de Processo Civil. Nesse sentido a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: RECURSO 

DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL – RENÚNCIA DO IMPETRANTE AO DIREITO SOBRE QUE SE 

FUNDA O MANDADO DE SEGURANÇA – HOMOLOGAÇÃO - PRECEDENTE 

DO STJ – EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 269, V, DO 

CPC – APELO PREJUDICADO. Restou evidente a ausência de interesse 

recursal do apelante, uma vez que o impetrante, expressamente, 

renunciou ao seu direito, sobre o que se funda o mandado de segurança, 

sendo que, diferentemente de desistência da ação, a renúncia não 

necessita da anuência da parte contrária. “Renúncia – é ato privativo do 

autor, pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, 

independentemente da anuência da parte contrária; enseja a extinção do 

feito nos termos do art. 269, V do CPC (extinção com julgamento do 

mérito), impedindo a propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo 

direito; é instituto de natureza material, cujos efeitos são os mesmos da 

improcedência da ação.” EDcl no REsp 689439 / PR EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2004/0134695-7. Relator(a) 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Órgão Julgador T2. Data do 

Julgamento 24/08/2010. (Apelação / Remessa Necessária 101030/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

09/12/2014, Publicado no DJE 17/12/2014). DISPOSITIVO. Desta feita, 

HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência formulado pelo 

impetrante, para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de consequência, 

julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito com fulcro 

no art. 485, VIII do Novo Código de Processo Civil. Publiquem-se e 

Intimem-se. Sem interesse recursal. Cumprido o determinado acima, 

certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Maio de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035543-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MELO - ARTEFATOS DE COURO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT0012579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1035543-48.2017.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

REGINA MELO - ARTEFATOS DE COURO LTDA Parte Ré: RÉU: GOVERNO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc... Trata-se de Ação Anulatória de Débito e Cancelamento de Protesto 

de Título com pedido de Tutela Específica, ajuizada por REGINA MELO 

ARTEFATOS DE COURO LTDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

onde objetiva a cancelamento do protesto das CDAs 2017344932 e 

2017344937, alegando, para tanto, que a Lei de Execuções Fiscais prevê 

medidas específicas para execução de tais títulos extrajudiciais. 

Argumenta, em síntese, que goza de presunção de legitimidade e certeza, 

nos termos da Lei nº. 6.830 /80 ( LEF ), haja vista que o título encontra-se 

eivado de vícios, sendo que já foram lançados por regime de tributação, 

Estimativa Simplificada. Por essa razão, requer o cancelamento do seu 

nome do protesto em título. A análise do pedido de tutela de urgência foi 

postergada para momento posterior à citação e manifestação da parte 

contrária (ID 10851722). Devidamente citado, o requerido ofertou 

Contestação (ID 11400528), arguindo preliminar de carência da ação por 

perda superveniente do interesse de agir, em razão do parcelamento do 

débito, acarretando-lhe renúncia de qualquer defesa. A requerente, por 

sua vez, peticionou (ID 12372253), pugnando extinção da ação, sem 

resolução de mérito, pela perda do objeto; bem como a isenção do 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, custas 

processuais e demais encargos financeiros pertinentes. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. DECIDO. Ante os termos do reconhecimento 

expresso do credor de que o débito fiscal CDAs 2017344932 e 

2017344937, objeto destes autos fora parcelado administrativamente (ID 

11985438, 11985434, 11985433, 11985432), denota-se que houve a 

perda superveniente do interesse processual na demanda por parte do 

requerido. Pelo exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo sem 

resolução de mérito. No mais, à luz do princípio da causalidade, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a 

parte que deu causa à propositura da demanda ou a instauração do 

incidente processual. Assim, tendo em vista a nova legislação processual, 

nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários 

advocatícios deve observar, em princípio, os percentuais contidos no art. 

85, §§ 2º a 7º do Código de Processo Civil. Na hipótese, não obstante o 

crucial desempenho profissional, é desarrazoado a aplicação dos 

percentuais de 8% e 10% sobre o valor da causa eis que redundaria em 

uma verba sucumbencial excessiva, sobretudo ponderando que no 

presente caso foi reconhecida a perda superveniente do interesse 

processual. Registre-se que os honorários advocatícios de sucumbência 

têm natureza remuneratória e não podem servir como instrumento de 

penalidade pecuniária aplicada ao vencido na demanda, sob pena de 

imposição de ônus excessivo. Neste contexto, o arbitramento dos 

honorários advocatícios não fica adstrito tão somente aos percentuais 

predefinidos no art. 85, § 3, do CPC, podendo ser adotado, juntamente com 

o art. 85, § 2º, do CPC, a disposição contida no art. 8º, do mesmo códex, 

observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 

permitindo-se com isso, estabelecer valores fixos para os honorários 

advocatícios, consoante apreciação equitativa do juiz, com o fim de 

remunerar condignamente o causídico. O Superior Tribunal de Justiça já 

pacificou o entendimento no sentido de que o valor dos honorários é 

fixado com base na avaliação de elementos de natureza fática. Nesse 

sentido, veja-se o seguinte julgado: "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Com relação ao dissídio 

jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem 

recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os 

casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre 

eles. Ressalta-se ainda que o óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável 

também ao Recurso Especial interposto com fundamento na alínea "c" do 

inciso III do artigo 105 da Constituição da República. 2. O STJ pacificou a 

orientação de que o quantum dos honorários advocatícios, em razão da 

sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos 

na lei processual, e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias 

ordinárias, às quais competem a cognição e a consideração das situações 

de natureza fática. 3. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 

1528585/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 
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em 19/05/2015, DJe 04/08/2015) De acordo com este posicionamento, 

colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CIVEL. EXECUÇÃO FISCAL. 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. IPTU DO EXERCÍCIO DE 2014. EXCEÇÃO DE 

PRÉ EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 

APÓS A APRESENTAÇÃO DO INCIDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS 

TERMOS DO ART. 26, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. Possibilidade de 

condenação da exequente em honorários advocatícios em razão do 

princípio da causalidade (art. 85, do CPC). Inaplicabilidade da parte final do 

art. 26,da LEF. Condenação mantida. Honorários advocatícios contra a 

Fazenda Pública fixados no patamar mínimo de 10% do valor atualizado da 

causa (R$ 89.856,17, em agosto de 2015), configurado valor excessivo. 

Redução que se mostra necessária, em observância aos princípios da 

razoabilidade da proporcionalidade. Fixação por equidade, em R$ 3.000,00 

(art. 85, §8º, do CPC/2015). Recurso parcialmente provido.” (TJSP 

15410858820158260090, Relator Raul de Felipe, Data de Julgamento 

10/08/2017, 15ª Câmara de Direito Público. Data de Publicação DJE em 

21/08/2017. “DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO 

DÉBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O 

processo não pode gerar qualquer ônus para a parte que tem razão, 

impondo ao vencido o dever de pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou e honorários advocatícios. 2. À causa foi atribuído valor de R$ 

195.527,30 (cento e noventa e cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e 

trinta centavos), de modo que a fixação da verba honorária no percentual 

de 10% (dez por cento) sobre esse montante mostrar-se-ia excessiva e 

inadequada ao entendimento deste Tribunal Regional, motivo pelo qual 

arbitro os honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

A p e l a ç ã o  p a r c i a l m e n t e  p r o v i d a . ”  ( T R F - 3  –  A C : 

00007720220124036182-SP, Relator Desembargador Federal Wilson 

Zauhy, Data de Julgamento: 24/01/2017, Primeira Turma, Publicação DJE 

em 09/02/2017) Posto isto, condeno o autor ao pagamento de honorários 

sucumbenciais que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em 

consonância com o art. 85, §§ 8º, 2º, do CPC. No que tange ao pedido de 

devolução das custas, razão não há ao requerente, uma vez que, não há 

suporte legal que permita a sua restituição, somente porque a ação não 

teve seu regular seguimento, posto que imperioso o pagamento tão-logo 

distribuída, sem qualquer ressalva quanto ao tempo transcorrido na 

tramitação do feito. Preclusas as vias recursais, arquive-se o feito com as 

baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 8 de maio 

de 2018. ADAIR JULIETA DA SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007360-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEMIRAMES BOTELHO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GARCIA FRANCA OAB - MT0006482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1007360-33.2018.8.11.0041 REQUERENTE: SEMIRAMES BOTELHO DE 

MORAES REQUERIDO: DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO e outro Vistos, etc. 1. 

Primeiramente, recebo a emenda à inicial de id nº 12642639. 2. 

Inicialmente, tenho que o DETRAN-MT é parte necessária para figurar no 

polo passivo da presente ação, porquanto é responsável por manter 

intercâmbio com a SEFAZ para arrecadação do imposto bem como para 

informar os proprietários de veículos, razão pela qual revendo 

posicionamento anterior, mantenho citado órgão Estatal no polo passivo da 

lide. 3. Retifique-se o Sr. Gestor Judiciário o polo passivo da demanda, 

onde deverá substituir a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, 

pelo Estado de Mato Grosso. 4. Trata-se de Ação Declaratória de Negativa 

de Propriedade c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Sustação 

de Protesto c/c Tutela Antecipada, ajuizada por Semirames Botelho de 

Moraes em face do Estado de Mato Grosso e Outro. 5. É de ressaltar que 

nas ações de conhecimento, processada pelo rito comum é possível a 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência pretendida no pedido inicial, 

na forma preconizada no art. 300, do CPC. 6. Desta forma, remeto a 

apreciação da antecipação de tutela para momento posterior a 

manifestação da parte contrária. 7. Com fulcro no artigo 4ª da Lei 1060/50 

e no capitulo 2.14.8 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

(CNGC), concedo a requerente os benefícios da Justiça Gratuita até que 

se prove o contrário. Ressalto o dever moral da parte requerente em 

noticiar imediatamente a este juízo a cessação da condição de 

hipossuficiência, sob pena do pagamento de até o décuplo das custas 

judiciais, caso silencie a verdade. 8. Cite-se e intime-se a parte requerida 

para, se manifestar sobre o pedido da tutela de urgência, no prazo de 10 

(dez) dias. 9. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de maio de 2018. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016838-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1016838-36.2016.8.11.0041 AUTOR: CLARO S/A RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE INAUDITA 

ALTERA PARS, proposta por AMERICEL S/A (CLARO S/A), contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO, vindicando em liminar a suspensão dos 

efeitos dos protesto da CDA, e no mérito seu o cancelamento, referente 

ao protestos das Certidões de Dívida Ativa nºs 201512128 e 201516020. 

Afirma a Requerente que é pessoa jurídica de direito privado que tempo 

por objeto exploração de serviços telefônicos e atividades correlatas. 

Alega que o requerido levou a protesto perante o 4º Serviço Notarial de 

Cuiabá os débitos inscritos em dívida sob os números 20152128 e 

20156020, mesmo que os débitos já sejam objetos das Execuções Fiscais 

nº 0500129-172015.8.11.0041 e 1002049-32.2016.8.11.0041, das quais a 

autora ofereceu carta de fiança nº 100414060007500 e apólice de seguro 

nº 02-775-0321665, tendo sido opostos os respectivos Embargos à 

Execução Fiscal. Aduz que o protesto das Certidões de Dívida Ativa 

mencionadas configura meio ilegal e coercitivo de cobrança de tributos, 

além do que o réu carece de interesse de agir para o protesto das CDAs 

posto que já foram ajuizadas as competentes execuções fiscais. Sustenta 

que mesmo que se entenda pela possibilidade do protesto da dívida ativa, 

deve ser suspenso seus efeitos por estarem integralmente garantidos. No 

mérito requer a procedência da presente ação para o cancelamento dos 

protestos das Certidões de Dívida Ativa nº 20152128 e 20156020 ou 

subsidiariamente a suspensão dos efeitos dos referidos protestos. 

Instruiu a inicial com documentos acostados no PJE. Conforme a certidão 

de Id: 3243740, foi apensando a presenta ação ordinária ao processos de 

Execut i vos  F isca is  n º  0500129-17 .2015 .8 .11 .0041  e  n º 

1002049-32.2016.8.11.0041 bem como seus respectivos Embargos à 

Execução, que tramite neste mesmo Juízo. Após, no Despachos de Id: 

3651388, intimou o Requerente para regularizar o valor da ação. 

Regularizada o valor da ação e juntada comprovante de pagamentos 

referente a custas e taxas judicias, conforme Id: 4289019, 4289043, 

4289047, 4289051 e 4289054. Voltou autos conclusos para analisar da 

tutela de urgência. A referida emenda foi recebida no Id: 4451776, bem 

como analise da tutela de urgência, no qual foi DEFERIDO o pedido 

vindicado para o fim de sustar os efeitos somente dos protestos nº 

10030461, referente à CDA nº 201512128, datado de 01.06.2015 e 

protesto nº 10030473, referente à CDA nº 201516020, datado de 

26.10.2015, ambos do 4º Serviço Notarial de Cuiabá, até ulterior 

deliberação. O Requerido contestou a ação, conforme Id: 7367768, 

sustentando a legalidade do protesto extrajudicial da CDA. A Requerente 

impugnou a contestação, conforme Id: 9135422, rechaçando os 

argumentos do Requerido e reiterando a pretensão pela procedência dos 

pedidos formulados. As partes foram intimadas para manifesta-se sobre 

novas provas que pretendem produzirem, conforme Id: 9382277. O 

Requerente no Id: 9613015, manifestou pelo julgamento antecipado da lide. 

E o Requerido no Id: 9941967, informou que não pretende juntar novas 

provas, enfatizando que o ônus da provas caberia ao Requerente. Vieram 

os autos conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA PELO PROCEDIMENTO COMUM 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 320 de 558



COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA ANTECEDENTE INAUDITA ALTERA PARS, proposto com o 

escopo de determinar o cancelamento dos protestos das Certidões de 

Dívida Ativa nº 20152128 e 20156020. Ressai que o requerido levou a 

protesto perante o 4º Serviço Notarial de Cuiabá os débitos inscritos em 

dívida sob os números 20152128 e 20156020, mesmo que os débitos já 

sejam objetos das Execuções Fiscais nº 0500129-172015.8.11.0041 e 

1002049-32.2016.8.11.0041, das quais a autora ofereceu carta de fiança 

nº 100414060007500 e apólice de seguro nº 02-775-0321665, tendo sido 

opostos os respectivos Embargos à Execução Fiscal. Aduz que o protesto 

das Certidões de Dívida Ativa mencionadas configura meio ilegal e 

coercitivo de cobrança de tributos, além do que o réu carece de interesse 

de agir para o protesto das CDAs posto que já foram ajuizadas as 

competentes execuções fiscais. Sustenta que mesmo que se entenda 

pela possibilidade do protesto da dívida ativa, deve ser suspenso seus 

efeitos por estarem integralmente garantidos. No mérito requer a 

procedência da presente ação para o cancelamento dos protestos das 

Certidões de Dívida Ativa nº 20152128 e 20156020 ou subsidiariamente a 

suspensão dos efeitos dos referidos protestos. Pois bem. Afirma que o 

ato cambial de protesto de CDA é inconstitucional, porquanto padece de 

vício de forma e de matéria, sendo a previsão legal (art. 1º da Lei 

9.492/97) questionada por meio da ADI 5.135/DF, uma vez que respectivo 

procedimento consubstancia-se em verdadeira sanção política ou 

execução indireta, em afronta ao art. 5º, XXXV da CF/88 e ao princípio 

constitucional da proporcionalidade. A referida ADI 5.135/DF transitou em 

julgado no dia 19/02/2018, no qual o STF posicionou pela 

constitucionalidade do protesto da CDA pela Fazenda Pública, com 

seguintes argumentos. O ministro Luís Roberto Barroso, ora relator, votou 

pela improcedência da ação, apresentando consistentes argumentos no 

sentido de que o protesto efetuado pela Fazenda Pública visa 

legitimamente promover a cobrança extrajudicial de CDAs e acelerar a 

recuperação de créditos tributários, figurando o protesto como um 

mecanismo constitucional legítimo de cobrança do crédito tributário, assim, 

em momento algum afrontando a Constituição Federal e tampouco 

figurando como uma forma de sanção política, não restringindo de forma 

desproporcional os direitos fundamentais assegurados aos contribuintes. 

No aspecto material e aspecto formal, juridicamente acertado foi o 

entendimento apresentado pelo Relator. Superada a inexistência do vicio 

formal e no tocante ao aspecto material da discussão, é de amplo 

conhecimento dos aplicadores do direito que a jurisprudência do STF veda 

sanções que interfiram no funcionamento legítimo da empresa de forma a 

coagi-la a pagar impostos, contudo, a cobrança das CDA’s via protesto 

não se consubstancia em uma sanção, mas sim em um meio legal de 

cobrança extrajudicial que pode ser adotada pela Fazenda Pública, sem 

prejuízo da competente execução fiscal. Importante enfatizar que o 

protesto da CDA não viola em momento algum o devido processo legal, 

pois, conforme muito bem pontuado pelo ministro Luís Roberto Barroso: "o 

fato de haver o protesto não impede o devedor, o contribuinte, de 

questionar judicialmente a dívida ou a legitimidade do próprio protesto". 

Além do que a cobrança extrajudicial da CDA, por meio do protesto, é uma 

modalidade menos invasiva aos direitos do contribuintes quando compara 

a uma execução fiscal, pelo simples fatos de que na cobrança judicial o 

fisco tem a possibilidade de penhora do bens do contribuinte. Essa forma 

de cobrança não só adequada, mas também menos gravosa do que a 

Execução Fiscal para efetuar a cobrança das Dívidas Públicas, tanto para 

as partes como para o próprio poder judiciário. No entanto, apesar de ser 

constitucional a cobrança extrajudicial por meio do protesto, como foi feito 

pela fazenda no Id: 3041711, 3041713. E também, legitimo o ajuizamento 

da CDA: 201512128 e 201516020, conforme Id: 3041729 e 3041921. Não 

posso deixar de levar em consideração a Carta Fiança de nº 

100414060007500 e a Apólice de Seguro Garantia de nº 

02-0775-0321665, conforme respectivos Id: 3041743 e 3041789. No qual 

estão garantido as Execuções Fiscais nºs 0500129-17.2015.8.11.0041 

(doc. 04) e 1002049-32.2016.8.11.0041, tornando desnecessário o 

protesto ou qualquer outro meio de cobrança, pelo simples fatos de está 

garantido o “pagamento” das CDA em discursão. Esse mesmo 

entendimento é seguido pelo Egregio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO 

– AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA 

ATIVA – LEGALIDADE – LEI N. 9.492/97 – SUSTAÇÃO DOS EFEITOS – 

NECESSIDADE DE CONTRAPRESTAÇÃO (CAUÇÃO REAL OU 

FIDEJUSSÓRIA) – POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO STJ – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. O protesto de CDA encontra-se respaldo legal no 

parágrafo único do artigo 1º da Lei n. 9.492, de 10 de setembro de 1997, 

inserido pelo art. 25 da Lei n. 12.767, de 27 de dezembro de 2012. 2. A 

Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.126.515/PR, de relatoria 

do Ministro Herman Benjamin, reformou a sua jurisprudência, passando a 

admitir a possibilidade do protesto da CDA, sob o fundamento de que, em 

face da natureza bifronte do protesto, não é dado ao Poder Judiciário 

substituir-se à Administração para eleger, sob o enfoque da necessidade 

(utilidade ou conveniência), as políticas públicas para recuperação, no 

âmbito extrajudicial, da dívida ativa da Fazenda Pública, tampouco implica 

ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal. 3. 

Consoante entendimento do STJ firmado sob a égide dos repetitivos, 

mostra-se possível a sustação dos efeitos do protesto de CDA, desde que 

garantido o direito do credor, mediante “prévio oferecimento de 

contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado” 

(AI 107648/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2016, 

Publicado no DJE 07/11/2016) [grifei] O atual entendimento do Egrégio 

Tribunal, para sustação do efeito do protesto da CDA é necessário ser 

garantindo o pagamento em juízo. Ante o exposto, conclui-se pela 

legalidade e constitucionalidade dos protestos das Certidões de Dívida 

Ativa nº 20152128 e 20156020, no entanto, concluo desnecessário a 

manutenção dos efeitos dos protestos da CDA em epigrafe, visto que 

encontra-se garantido o pagamento em juízo conforme a Carta Fiança de 

nº 100414060007500 e a Apólice de Seguro Garantia de nº 

02-0775-0321665, conforme respectivos Id: 3041743 e 3041789. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, CONCEDO 

EM DEFINITIVO TUTELA DE URGÊNCIA vindicada para o fim de sustar os 

efeitos somente dos protestos nº 10030461, referente à CDA nº 

201512128, datado de 01.06.2015 e protesto nº 10030473, referente à 

CDA nº 201516020, datado de 26.10.2015, ambos do 4º Serviço Notarial 

de Cuiabá, e, via de consequência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. 

Condeno o requerido ao reembolso das custas processuais ao autor. 

Quanto as verbas honorários, à luz do princípio da causalidade, os 

honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à 

propositura da demanda ou a instauração do incidente processual. Assim, 

tendo em vista a nova legislação processual, nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deve 

observar, em princípio, os percentuais contidos no art. 85, §§ 2º a 7º do 

Código de Processo Civil. Na hipótese, não obstante o crucial desempenho 

profissional, é desarrazoado a aplicação dos percentuais de 8% e 10% 

sobre o valor da causa eis que redundaria em uma verba sucumbencial 

excessiva, sobretudo ponderando que no presente caso foi reconhecido 

a desnecessidade de manutenção dos efeitos dos protesto das CDA’s. 

Registre-se que os honorários advocatícios de sucumbência têm natureza 

remuneratória e não podem servir como instrumento de penalidade 

pecuniária aplicada ao vencido na demanda, sob pena de imposição de 

ônus excessivo. Neste contexto, o arbitramento dos honorários 

advocatícios não fica adstrito tão somente aos percentuais predefinidos 

no art. 85, § 3, do CPC, podendo ser adotado, juntamente com o art. 85, § 

2º, do CPC, a disposição contida no parágrafo 8º, do mesmo códex, 

observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 

permitindo-se com isso, estabelecer valores fixos para os honorários 

advocatícios, consoante apreciação equitativa do juiz, com o fim de 

remunerar condignamente o causídico. O Superior Tribunal de Justiça já 

pacificou o entendimento no sentido de que o valor dos honorários é 

fixado com base na avaliação de elementos de natureza fática. Nesse 

sentido, veja-se o seguinte julgado: "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Com relação ao dissídio 

jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem 

recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os 

casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre 

eles. Ressalta-se ainda que o óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável 

também ao Recurso Especial interposto com fundamento na alínea "c" do 

inciso III do artigo 105 da Constituição da República. 2. O STJ pacificou a 

orientação de que o quantum dos honorários advocatícios, em razão da 

sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos 

na lei processual, e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias 

ordinárias, às quais competem a cognição e a consideração das situações 

de natureza fática. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 
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1528585/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 19/05/2015, DJe 04/08/2015) De acordo com este posicionamento, 

colaciono os seguintes julgados: APELAÇÃO CIVEL. EXECUÇÃO FISCAL. 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. IPTU DO EXERCÍCIO DE 2014. EXCEÇÃO DE 

PRÉ EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 

APÓS A APRESENTAÇÃO DO INCIDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS 

TERMOS DO ART. 26, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. Possibilidade de 

condenação da exequente em honorários advocatícios em razão do 

princípio da causalidade (art. 85, do CPC). Inaplicabilidade da parte final do 

art. 26,da LEF. Condenação mantida. Honorários advocatícios contra a 

Fazenda Pública fixados no patamar mínimo de 10% do valor atualizado da 

causa (R$ 89.856,17, em agosto de 2015), configurado valor excessivo. 

Redução que se mostra necessária, em observância aos princípios da 

razoabilidade da proporcionalidade. Fixação por equidade, em R$ 3.000,00 

(art. 85, §8º, do CPC/2015). Recurso parcialmente provido. (TJSP 

15410858820158260090, Relator Raul de Felipe, Data de Julgamento 

10/08/2017, 15ª Câmara de Direito Público. Data de Publicação DJE em 

21/08/2017. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO 

DÉBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O 

processo não pode gerar qualquer ônus para a parte que tem razão, 

impondo ao vencido o dever de pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou e honorários advocatícios. 2. À causa foi atribuído valor de R$ 

195.527,30 (cento e noventa e cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e 

trinta centavos), de modo que a fixação da verba honorária no percentual 

de 10% (dez por cento) sobre esse montante mostrar-se-ia excessiva e 

inadequada ao entendimento deste Tribunal Regional, motivo pelo qual 

arbitro os honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Apelação parcialmente provida. (TRF-3 – AC: 00007720220124036182-SP, 

Relator Desembargador Federal Wilson Zauhy, Data de Julgamento: 

24/01/2017, Primeira Turma, Publicação DJE em 09/02/2017) Posto isto, 

condeno o Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais que 

fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os termos do 

art. 85, §§ 8º e 2º, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 09 

de Maio de 2018 ADAIR JULIETA SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012129-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STRUT PIVETA ASSUNCAO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS EM 

COURO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT0009369A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1012129-84.2018.8.11.0041 AUTOR: STRUT PIVETA ASSUNCAO - 

INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS EM COURO LTDA - ME RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação Anulatória 

de Lançamento Tributário Com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por 

Strut Piveta Assunção – Indústria e Comércio de Artigo em Couro em face 

do Estado de Mato Grosso. 2. É de ressaltar que nas ações de 

conhecimento, processada pelo rito comum é possível a antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência pretendida no pedido inicial, na forma 

preconizada no art. 300, do CPC. 3. Desta forma, remeto a apreciação da 

antecipação de tutela para momento posterior a manifestação da parte 

contrária. 4. Cite-se e intime-se a parte requerida para, se manifestar 

sobre o pedido da tutela de urgência, no prazo de 10 (dez) dias. 5. 

Cumpra-se. Cuiabá, 11 de maio de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 979992 Nr: 14111-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN ARAKE SETUGUTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECIDO.

Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do débito pelo 

executado, posiciona-se a jurisprudência:

“EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. 

COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO. Existindo elementos suficientes que 

demonstram o pagamento integral do débito, deve ser extinta a execução 

nos termos do art. 794, I do CPC.” (TRF- 4, SEGUNDA TURMA, RÔMULO 

PIZZOLATTI, AC PR 0013863-25.2015.404.9999, Jul. 15/12/2015, D.E. 

25/01/2016). (negritei).

ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 771, caput e 924, inc. II do 

CPC/2015, DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

Nº 14111-58/2015 - CÓD. 979992, promovida pelo Município de Cuiabá em 

relação à CHRISTIAN ARAKE SETUGUTI - CPF Nº 165.704.198-03, COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, ante o pagamento do débito fiscal, conforme 

NEGOCIAÇÃO Nº 311141.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 183988 Nr: 30419-58.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO LUZ DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECIDO.

Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do débito pelo 

executado, posiciona-se a jurisprudência:

“EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. 

COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO. Existindo elementos suficientes que 

demonstram o pagamento integral do débito, deve ser extinta a execução 

nos termos do art. 794, I do CPC.” (TRF- 4, SEGUNDA TURMA, RÔMULO 

PIZZOLATTI, AC PR 0013863-25.2015.404.9999, Jul. 15/12/2015, D.E. 

25/01/2016). Negritei.

ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 771, caput e 924, inc. II do C.P.C. 

2015, DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO EXECUTIVO FISCAL 

Nº 30419--58/2004- CÓD. 183988, COM JULGAMENTO DO MÉRITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 460843 Nr: 30022-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REVEST - REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIES 

LTDA - ME, MARCIA REGINA FREITAS BRESSAN, KLEBER VIANA 

CATALÁN, SELMA CRISTINA FLÔRES CATALÁN, JOAQUIM TEIXEIRA DOS 

SANTOS, VALDIR DE MOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA CRISTINA FLORES 

CATALAN - OAB:4.076/MT

 Vistos etc...

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a 

qual postula, às fls. 96 a extinção do feito, com fulcro no art. 924, II, NCPC, 

com relação a CDA nº 201060119.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representado pela CDA que instruiu a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do NCPC.

Custas Processuais pela parte executada.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, conforme manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 807489 Nr: 13962-33.2013.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 322 de 558



 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REVEST - REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIES 

LTDA - ME, SELMA CRISTINA FLÔRES CATALÁN, KLEBER VIANA 

CATALÁN, ANTONIO VITORIO BRESSAN, VALDIR DE MOLEDO, MARCIA 

REGINA FREITAS BRESSAN, JOAQUIM TEIXEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:PROC. EST. MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA CRISTINA FLORES 

CATALAN - OAB:4.076/MT

 Vistos etc...

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a 

qual postula, às fls. 84 a extinção do feito, com fulcro no art. 924, II, NCPC, 

com relação a CDA nº 20126519.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representado pela CDA que instruiu a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do NCPC.

Custas processuais pela parte executada.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, conforme manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 407895 Nr: 39163-66.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO- UNIÃO DOS BANCOS 

BRASILEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, ULINDINEI ARAUJO 

BARBOSA - PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS MARCELLE DE PAULA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:14.964/MT

 Vistos etc...

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a 

qual postula, às fls. 95 a extinção do feito, com fulcro no art. 924, II, do 

CPC vigente.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representado pela CDA que instruiu a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do NCPC.

Custas processuais pela parte executada.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

 Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 124582 Nr: 12936-25.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVEMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

BARCOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do exposto pronuncio a prescrição intercorrente do(s) crédito(s) 

tributário(s) objeto do presente feito, de modo a resolver o processo em 

questão com julgamento do mérito (CPC, art. 269, inc. IV). 9. A Fazenda 

Pública não está sujeita ao do pagamento das custas (salvo o 

adiantamento das diligências com locomoção do Oficial de Justiça), 

devendo, todavia, ressarcir o valor das despesas feitas pela parte 

contrária, se houver. 10. Caso a parte executada tenha sido citada e 

contratado advogado ou tenha-lhe sido nomeado curador especial pelo 

juízo, condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários 

advocatícios no importe de 04% (quatro por cento) sobre o valor da causa 

(STJ, AgRg no AREsp 397999) conforme o § 4º do art. 20 do CPC, 

ressalvado o caso da Súmula 421 do STJ, quando então não serão 

devidos honorários advocatícios. 11. Publique-se, registre-se, intime-se a 

Fazenda Pública e o advogado da parte executada, se houver, e 

cumpra-se. 12. Após, arquive-se o feito se nada mais for requerido com 

as providências da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 464079 Nr: 32158-56.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES NORTE MARINGA LTDA, 

MOTOI YOSHIMURA, OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA, TETSUZI 

MARUITI, ATUSHI YOSHIMURA, LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA, SEITI VALTER 

MARUITI, MORISO MARUITI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROLF TALYS OSORKI 

SANTIAGO - OAB:MT/11.406

 Vistos etc...

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a qual 

postula a extinção do feito, em 23/02/2016, com base no art. 794, I do CPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representando pela(s) CDA(s) que instruiu(iram) a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC-2015, restando pois prejudicado a apreciação do pedido de 

Exceção de Pré - Executividade formulado às fls. 06/20.

Custas processuais a cargo da parte executada.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá, 26 de abril de 2016.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 437792 Nr: 15554-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPM COMERCIO DE MAQUINAS E 

LUBRIFICANTES LTDA, HERMENDES DE PAULA PEREZ, JOSE MAURICIO 

DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a 

qual postula a extinção do feito, com base no art. 924, II do CPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representando pela(s) CDA(s) que instruiu(iram) a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC.

Isento do pagamento das custas processuais.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva
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 Cod. Proc.: 314900 Nr: 19354-61.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA, KOICHI 

KONDO, AKITERU KASAI, TOSHIHIRO INUMARU, KAZUO NOZAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:9873B, MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - OAB:156347/SP, 

TIAGO AUED - OAB:9873- B

 INTIMA-SE A EXECUTADA PARA REALIZAR O DEPÓSITO DO IMPORTE DE 

R$- 3, 74 (TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, VISANDO A QUITAÇÃO DO VALOR EXECUTADO NA 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SOB PENA DE ULTERIOR 

MANEJO DE MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 804353 Nr: 10822-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEXÃO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT

 Vistos etc...

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a 

qual postula, às fls. 09, a extinção do feito, com fulcro no art. 794, I, CPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representado pela CDA que instruiu a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do NCPC.

Custas processuais a cargo da parte executada.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 55351 Nr: 12302-24.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONOFRE COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIS LIMA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIS LIMA DE OLIVEIRA - 

OAB:0

 Vistos etc...

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a 

qual postula, às fls.27 a extinção do feito, com fulcro no art. 924, II, do CPC 

vigente.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representado pela CDA que instruiu a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do NCPC.

Isento do pagamento de custas processuais.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

 Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 827881 Nr: 33740-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALMEIDA DA 

SILVA - OAB:39.173-B/RJ, ANA PAULA ARANTES DE FREITAS 

LINHARES - OAB:13166/DF

 Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a 

qual postula a extinção do feito, com base no art. 924, II do CPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representando pela(s) CDA(s) que instruiu(iram) a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC.

Custas processuais a cargo da parte executada.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 456820 Nr: 27411-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S & R ALIMENTOS LTDA, ELIZATE TEREZINHA 

SARAIVA, ELZA ROMITTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a 

qual postula a extinção do feito, com base no art. 924, II do CPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representando pela(s) CDA(s) que instruiu(iram) a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC.

Isento de pagamento das custas processuais.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 712688 Nr: 7197-17.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIRANE RABELO FÉRIAS 

LEITÃO - OAB:OAB/PE 28.135, VINÍCIOS MAURICIO ALMEIDA - 

OAB:10.445

 Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a 

qual postula a extinção do feito, com base no art. 924, II do CPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representando pela(s) CDA(s) que instruiu(iram) a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC.

Custas processuais a cargo da parte executada.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.
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Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 407895 Nr: 39163-66.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO- UNIÃO DOS BANCOS 

BRASILEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, ULINDINEI ARAUJO 

BARBOSA - PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS MARCELLE DE PAULA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:14.964/MT

 Vistos etc...

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a 

qual postula, às fls. 95 a extinção do feito, com fulcro no art. 924, II, do 

CPC vigente.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representado pela CDA que instruiu a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do NCPC.

Custas processuais pela parte executada.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

 Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 421228 Nr: 6751-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. T. FONSECA, ADÉLIA TAVARES FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, NATASHA DE OLIVEIRA 

MENDES COUTINHO - OAB:16.445/MT

 Vistos etc...

Ante os termos do pedido expresso da parte exequente, JULGO EXTINTA 

a presente execução, nos termos do artigo 26 da LEF , restando 

prejudicada a apreciação do pedido de pré-executividade de fls. 16/21.

Autorizo o levantamento de eventuais constrições judiciais que tenham 

recaído sobre bens ou valores da parte executada, com relação ao débito 

objeto da presente ação.

Diante do princípio da causalidade, condeno a parte exequente no 

pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 

da causa, nos termos do artigo nº 85, §3, Iº c/c §10 do CPC .

Homologo a desistência do prazo recursal, se expressamente manifestada 

nos autos.

Isento do pagamento de custas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com as baixas e 

demais formalidades de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 712688 Nr: 7197-17.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIRANE RABELO FÉRIAS 

LEITÃO - OAB:OAB/PE 28.135, VINÍCIOS MAURICIO ALMEIDA - 

OAB:10.445

 Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a 

qual postula a extinção do feito, com base no art. 924, II do CPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representando pela(s) CDA(s) que instruiu(iram) a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC.

Custas processuais a cargo da parte executada.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 55351 Nr: 12302-24.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONOFRE COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIS LIMA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIS LIMA DE OLIVEIRA - 

OAB:0

 Vistos etc...

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a 

qual postula, às fls.27 a extinção do feito, com fulcro no art. 924, II, do CPC 

vigente.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representado pela CDA que instruiu a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do NCPC.

Isento do pagamento de custas processuais.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

 Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 460843 Nr: 30022-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REVEST - REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIES 

LTDA - ME, MARCIA REGINA FREITAS BRESSAN, KLEBER VIANA 

CATALÁN, SELMA CRISTINA FLÔRES CATALÁN, JOAQUIM TEIXEIRA DOS 

SANTOS, VALDIR DE MOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA CRISTINA FLORES 

CATALAN - OAB:4.076/MT

 Vistos etc...

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a 

qual postula, às fls. 96 a extinção do feito, com fulcro no art. 924, II, NCPC, 

com relação a CDA nº 201060119.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representado pela CDA que instruiu a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do NCPC.

Custas Processuais pela parte executada.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, conforme manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 807489 Nr: 13962-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REVEST - REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIES 

LTDA - ME, SELMA CRISTINA FLÔRES CATALÁN, KLEBER VIANA 

CATALÁN, ANTONIO VITORIO BRESSAN, VALDIR DE MOLEDO, MARCIA 

REGINA FREITAS BRESSAN, JOAQUIM TEIXEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:PROC. EST. MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA CRISTINA FLORES 

CATALAN - OAB:4.076/MT

 Vistos etc...

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a 

qual postula, às fls. 84 a extinção do feito, com fulcro no art. 924, II, NCPC, 

com relação a CDA nº 20126519.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representado pela CDA que instruiu a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do NCPC.

Custas processuais pela parte executada.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, conforme manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 804353 Nr: 10822-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEXÃO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT

 Vistos etc...

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a 

qual postula, às fls. 09, a extinção do feito, com fulcro no art. 794, I, CPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representado pela CDA que instruiu a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do NCPC.

Custas processuais a cargo da parte executada.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 832558 Nr: 38150-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA FARMOESTE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a qual 

postula a extinção do feito, em 11.09.2015, com base no art. 794, I do CPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representando pela(s) CDA(s) que instruiu(iram) a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC-2015.

Isento de custas.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá, 18 de Abril de 2016.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 856172 Nr: 58534-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO CRISTÓVÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL DA 

SUPERINT. DE ANÁLISE RECEITA PUBL. SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO REIS BREGUNCI - 

OAB:9962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - OAB:

 Dessa forma, verifico que a priori não há qualquer ilegalidade ou abuso de 

poder, assim como direito líquido e certo a ser protegido. Portanto, 

ausentes os pressupostos para a concessão da segurança. EX POSITIS, 

e tudo mais que dos autos consta, DENEGO A SEGURANÇA buscada pelo 

Impetrante. Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

com a resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC. Sem 

custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da 

Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, 

consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 836706 Nr: 41643-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA LOJAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO FALLETTI - 

OAB:83.341/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os 

presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não 

podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou 

qualquer outra discussão que extrapole o artigo 1.022 CPC, mesmo 

porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às 

vias extraordinárias. Ante o exposto, ausentes as hipóteses específicas 

do art. 535 do CPC, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Publique-se. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500420-17.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO DE MELO MIOTTO OAB - MT0019512A (ADVOGADO)

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT0015140A (ADVOGADO)

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

FERNANDA CARVALHO BAUNGART OAB - MT0015370A (ADVOGADO)

Luiz Alberto Derze Villalba Carneiro OAB - MT0015074A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO 190 Processo: 0500420-17.2015.8.11.0041. 

EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: FRANCISCA 

EMILIA SANTANA NUNES Autuação 28/07/2015 Última distribuição 

18/02/2016 Valor da causa R$ 5.319.294,96 Vistos, etc... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pela CDA Nº 

1089179, anexada na inicial, referente ao não pagamento de TAXAS 

DIVERSAS – RESTITUIÇÃO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO - RESSARCIMENTO 

AOS COFRES PÚBLICOS POR DETERMINAÇÃO DO TCE – INSCRIÇÃO 

34555 – VALOR TOTAL R$ 5.319.294,96 (ID do documento: 302326). Foi 

determinado em 29/07/2015 pela MMª. Juíza de Direito Titular do Gabinete II 

desta Vara Especializada, Dra. Adair Julieta da Silva, a citação por carta 

da Executada, interrompendo-se o prazo prescricional dos tributos de 05 

(cinco) anos, nos termos do Art. 174, inc. I do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da 

L.E.F. (Lei Nº 6860/1980) (ID do documento: 303736), a qual retornou ao 

Juízo COM a efetivação da citação da Executada, conforme AR 

devidamente juntado aos autos pela Secretaria (ID documento: 319420). 

Consta dos autos certidão emitida pela Secretaria deste Juízo que 

“decorreu o prazo das citações, sem o pagamento do débito e sem 

oferecimento de bem à penhora” (ID do documento: 690542). Em seguida, 

em 03/06/2016 a Fazenda Pública Municipal protocolou requerimento de 

penhora on line, pelo Sistema BACEN JUD em contas bancárias da parte 

devedora (ID do documento: 1405957). Em 29/09/2017 foi deferido o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, inaudita altera pars, de 

penhora sobre eventuais DEPÓSITOS EM DINHEIRO, em nome da por meio 

do sistema eletrônico BACENJUD, da quantia de R$ 6.460.096,41 (seis 

milhões quatrocentos e sessenta mil e noventa e seis reais e quarenta e 

um centavos), conforme extrato da dívida devidamente atualizada 

apresentada pela Fazenda Pública Exequente, determinando-se ao Banco 

Central do Brasil que tornasse indisponíveis os ativos financeiros 

existentes em nome da Executada, até o valor acima, bem como se 

procedeu ao bloqueio imediato da quantia executada (ID do documento: 

10092509). Em 22/11/2017, a Executada compareceu aos autos, através 

de seus Advogados, para requerer o ‘cancelamento de constrição judicial’, 

alegando que ‘não tinha conhecimento da presente ação de execução’, 

pois ‘nunca recebera o mandado citatório’, pugnando pela concessão de 

‘prazo para apresentação de Embargos à Execução a partir deste ato’; 

afirmou também que foram bloqueadas as suas contas bancárias no 

BANCO DO BRASIL e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, mas na quantia de 

R$ 6.363,28- (seis mil trezentos e sessenta e três reais e vinte e oito 

centavos) da conta corrente nº 15.756-2 agencia 4696-5, do Banco do 

Brasil, inclui-se o seu benefício de aposentadoria e quanto ao valor de R$ 

2.964,13 (dois mil novecentos e sessenta e quatro reais e treze 

centavos), bloqueados da conta corrente nº 00032812-5, agencia 0013, 

Operação 001, da Caixa Econômica Federal, refere-se ‘ao recebimento da 

pensão de ex-combatente militar da Executada’, de onde é descontado 

mensalmente o valor de R$ 660,80 (seiscentos e sessenta reais e oitenta 

centavos) ‘referente a um empréstimo realizado’ e ‘o valor remanescente é 

utilizado pela Executada para pagamento de seu plano de saúde’ no valor 

de R$ 1.534,25 (um mil quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco 

centavos) (ID do documento: 10784339). Em 29/09/2017 foi indeferido o 

pedido de abertura de novo prazo para interposição de Embargos à 

Execução, apresentado pela Executada no ID do documento: 10784339 e 

determinado que fossem abertas vistas destes autos eletrônicos para a 

Procuradoria Municipal se manifestar em 48 horas, sobre o pedido da 

Executada de desbloqueio das contas correntes da CEF e do Banco do 

Brasil. Em 06/12/2017 a Fazenda Pública Municipal Exequente 

manifestou-se pelo indeferimento da liberação dos valores penhorados, 

‘haja vista a completa ausência de comprovação acerca da natureza 

jurídica dos mesmos, notadamente em virtude do que preconiza a pacífica 

jurisprudência aplicável à espécie, bem como em razão da existência de 

limite comumente estabelecido na ordem de 30% (trinta por cento) pelos 

Tribunais e doutrina pátria, para viabilizar as constrições e garantir o 

direito do credor, sem menoscabar o postulado da dignidade da pessoa 

humana, na forma suso esposada.’, ao argumento de que ‘Os meros 

extratos juntados à manifestação ID nº. 10784339, nem ao menos 

discriminam as movimentações bancárias do mês alusivo aos bloqueios e 

percepção das montas supostamente de cunho impenhorável, mas tão 

somente dias aleatórios, com rubricas que apenas reforçam a absoluta 

regularidade da ordem efetuada por este M.M. Juízo, haja vista atestarem 

compras de valores elevados, transferências, bem como vultoso limite de 

cheque especial concedido pelas instituições financeiras, o que 

entremostra sem o menor grau de dúvida, a indiscutível solvabilidade da 

executada. ... Volvendo à ausência de comprovação atinente à natureza 

das contas que sofreram os bloqueios, insta consignar que, para que uma 

conta corrente seja considerada salário, é indispensável prova inequívoca 

no sentido de que a mesma se destina apenas para os recebíveis de sua 

relação de emprego ou de proventos de aposentadoria e demais 

benefícios previdenciários. Ademais, ainda que se tratasse, de fato, de 

verba oriunda do pagamento de subsídios, proventos de aposentadoria e 

pensão, dentre outros de natureza salarial – situação não comprovada 

nos autos, reitere-se –, consabido que há muito restou pacificado na 

doutrina e jurisprudência, o caráter relativo dessa espécie de 

impenhorabilidade, de maneira que a vedação da norma processual 

apenas encontra guarida quando o ato constritivo ultrapassa determinado 

patamar, comumente fixado em 30% (trinta por cento). ... Dessa feita, na 

remota hipótese de se considerar que as contas titularizadas pela 

executada e que sofreram as constrições judiciais, possuem natureza de 

conta salário, deve ser mantida a penhora que obedeça a limitação 

estabelecida na doutrina e jurisprudência consolidadas, nos exatos termos 

robustamente adrede alinhavados.’ (sic, ID do documento: 11010850). Em 

27/03/2018, a Executada compareceu aos autos eletrônicos, através de 

seus Advogados, por três vezes, para reiterar a ‘liberação integral dos 

proventos de aposentadoria e pensão da Executada, fazendo valer o 

disposto no artigo 833, IV do CPC c/c artigo 114 da Lei 8.212/91 e artigo 

7º, X da CF.’ (sic, ID’s dos documentos: 12472027/1242039/12471940), 

anexando extrato de atualização cadastral da aposentadoria perante o 

B a n c o  d o  B r a s i l  ( I D ’ s  d o s  d o c u m e n t o s : 

12472033/12472041/12471966/12471973); holerite (ID’s dos documentos: 

12472036/12471971) e pensão militar de ex-combatente – R$ 1.691,91- 

(ID’s dos documentos: 1247240/12471964). Eis o relatório necessário. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A questão posta nestes autos eletrônicos de 

execução fiscal, refere-se à impenhorabilidade dos valores depositados 

em duas contas bancárias da Parte Devedora, referentes ao recebimento 

de proventos de aposentadoria (conta corrente nº 15.756-2 agencia 

4696-5, do Banco do Brasil) e pensão de filha de ex-Combatente Militar 

(conta corrente nº 00032812-5, agência 0013, Operação 001, da Caixa 

Econômica Federal). Sabe-se que a impenhorabilidade das verbas 

destinadas ao próprio sustento e da família, estabelecida no Art. 833, inc. 

IV CPC/2015 (Art. 649, inc. IV CPC/1973) busca resguardar o necessário à 

manutenção da dignidade da Devedora e de sua família, mas há muito a 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela 

relatividade de tal impenhorabilidade, cumprindo ao Juízo investigar caso a 

caso para sua aplicação, de forma a não implicar em negação do direito do 

credor, ex vi: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DÍVIDA APURADA EM 

INVENTÁRIO. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO 

ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. 

POSSIBILIDADE. 1.- Os embargos de declaração são corretamente 

rejeitados se não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão 

recorrido, tendo sido a lide dirimida com a devida e suficiente 

fundamentação. 2.- A regra geral da impenhorabilidade, mediante 

desconto de conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, 

remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do 

CPC, incidente na generalidade dos casos, deve ser excepcionada, no 

caso concreto, diante das condições fáticas bem firmadas por sentença e 

Acórdão na origem (Súmula 7/STJ), tendo em vista a recalcitrância patente 

do devedor em satisfazer o crédito, bem como o fato de o valor 

descontado ser módico, 10% sobre os vencimentos, e de não afetar a 

dignidade do devedor, quanto ao sustento próprio e de sua família. 

Precedentes. 3.- Recurso Especial improvido.” (STJ, TERCEIRA TURMA, 

Rel. Ministro SIDNEI BENETI, REsp 1285970/SP, julgado em 27/05/2014, DJe 

08/09/2014). (negritei). “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. 

AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA 

ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE (CPC, ART. 649, IV). 

MITIGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. ELEVADA SOMA. 

POSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO DE PARCELA MENOR DE MONTANTE 

MAIOR. DIREITO DO CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É firme nesta 

Corte Superior o entendimento que reconhece a natureza alimentar dos 

honorários advocatícios e a impossibilidade de penhora sobre verba 

alimentar, em face do disposto no art. 649, IV, do CPC. 2. Contudo, a 

garantia de impenhorabilidade assegurada na regra processual referida 

não deve ser interpretada de forma gramatical e abstrata, podendo ter 

aplicação mitigada em certas circunstâncias, como sucede com crédito de 
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natureza alimentar de elevada soma, que permite antever-se que o próprio 

titular da verba pecuniária destinará parte dela para o atendimento de 

gastos supérfluos, e não, exclusivamente, para o suporte de 

necessidades fundamentais. 3. Não viola a garantia assegurada ao titular 

de verba de natureza alimentar a afetação de parcela menor de montante 

maior, desde que o percentual afetado se mostre insuscetível de 

comprometer o sustento do favorecido e de sua família e que a afetação 

vise à satisfação de legítimo crédito de terceiro, representado por título 

executivo. 4. Sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso 

concreto, poderá o julgador admitir, excepcionalmente, a penhora de parte 

menor da verba alimentar maior sem agredir a garantia desta em seu 

núcleo essencial. 5. Com isso, se poderá evitar que o devedor contumaz 

siga frustrando injustamente o legítimo anseio de seu credor, valendo-se 

de argumento meramente formal, desprovido de mínima racionalidade 

prática. 6. Caso se entenda que o caráter alimentar da verba pecuniária 

recebe garantia legal absoluta e intransponível, os titulares desses 

valores, num primeiro momento, poderão experimentar uma sensação 

vantajosa e até auspiciosa para seus interesses. Porém, é fácil prever 

que não se terá de aguardar muito tempo para perceber os reveses que 

tal irrazoabilidade irá produzir nas relações jurídicas dos supostos 

beneficiados, pois perderão crédito no mercado, passando a ser tratados 

como pessoas inidôneas para os negócios jurídicos, na medida em que 

seus ganhos constituirão coisa fora do comércio, que não garante, 

minimamente, os credores. 7. Recurso especial a que se nega 

provimento.” (STJ, QUARTA TURMA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, REsp 

1356404/DF, julgado em 04/06/2013, DJe 23/08/2013). (negritei). Por outro 

lado, sabe-se também que a satisfação do crédito não tributário ora 

executado, expresso na CDA Nº 1089179, decorrente do ressarcimento 

aos cofres públicos por determinação do TCE, cujo valor originário é de R$ 

5.319.294,96 (cinco milhões trezentos e dezenove mil duzentos e noventa 

e quatro centavos e noventa e seis centavos), não pode ser frustrado, 

sob pena de consolidar-se o descrédito nas Instituições Públicas e até 

mesmo na Legislação brasileira, quanto ao respeito ao princípio 

constitucional da moralidade na Administração Pública e à efetividade do 

processo de execução fiscal. Constam dos documentos anexados pela 

Executada que percebe a título de pensão o valor líquido de R$ 1.691,91- 

(um mil seiscentos e noventa e um reais e noventa e um centavos), 

excluída a importância de um financiamento (CEF - ID do documento: 

12472036) e percebe a título de benefício da aposentadoria o valor líquido 

de R$ 2.964,13- (dois mil novecentos sessenta e quatro reais e treze 

centavos) (BB - ID do documento: 10784353), totalizando R$ 4.656,04- 

(quatro mil seiscentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos), ou 

seja, pouco mais de quatro salários mínimos[1]. Pois bem. No caso 

presente, a este Juízo compete sopesar entre a relativa impenhorabilidade 

dos valores percebidos pela Executada a título de proventos de 

aposentadoria e de pensão, com a busca da satisfação do crédito do 

Município Exequente, razão última deste processo de execução fiscal, 

crédito este que, por força do § 4º do Art. 4º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[2] 

c/c Art. 186 do CTN[3], prefere a qualquer outro, seja qual for sua 

natureza. Dessa forma, constato que os valores acima auferidos pela 

Executada estão bem aquém do valor executado, que na verdade 

representa mais de mil por cento daqueles, o que significa para a Fazenda 

Pública Municipal Exequente que será necessário quase cem anos de 

penhora mensal sobre tais proventos para se chegar à satisfação do 

valor principal executado, sem as correções e juros legais[4], o que é 

vedado pelo sistema processual vigente, que não permite a eternização 

dos processos judiciais, ante a previsão legal da prescrição intercorrente 

dos créditos extrajudiciais, como no caso presente, mas para a Executada 

poderá significar, em tese, falta de meios para pagar seu plano de saúde e 

prover sua subsistência mínima no período mais crítico de um ser humano, 

na terceira idade que se avizinha. Ressalto também que esta execução 

fiscal encontra-se apenas iniciando, cumprindo à Fazenda Pública 

Municipal Exequente buscar a satisfação do seu crédito com penhora 

sobre bens móveis, semoventes ou imóveis da Executada, sem olvidar 

dos ativos financeiros já contristados e, em sendo necessário e 

pertinente, futuramente requerer a aplicação do disposto no Art. 185-A do 

CTN[5], devendo para isso efetuar as buscas extrajudiciais para instruir o 

Juízo com as provas necessárias ao seu deferimento oportunamente. 

Assim, por tais fundamentos, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da 

Executada, REVOGANDO PARCIALMENTE a decisão anterior (ID do 

documento: 10092509), proferida em 29/09/2017, para liberar da 

constrição via BACEN JUD tão somente dos valores correspondentes à 

100% da sua pensão de filha de ex Combatente Militar, hoje 

correspondendo a R$ 1.691,91- (um mil seiscentos e noventa e um reais e 

noventa e um centavos), depositado mensalmente na conta corrente nº 

00032812-5, agencia 0013, Operação 001, da Caixa Econômica Federal, e 

à 100% do benefício da sua aposentadoria, hoje correspondendo a R$ 

2.964,13- (dois mil novecentos sessenta e quatro reais e treze centavos), 

depositado mensalmente na conta corrente nº 15.756-2 agencia 4696-5, 

do Banco do Brasil, totalizando hoje R$ 4.656,04- (quatro mil seiscentos e 

cinquenta e seis reais e quatro centavos), que no sentir deste Juízo é 

quantia suficiente para a subsistência digna da Executada, mantendo a 

constrição judicial, via BACEN JUD, quanto aos demais valores já 

depositados ou a serem depositados nas referidas contas bancárias e em 

relação ao demais ativos financeiros cuja titularidade seja o CPF da 

Executada, até ordem judicial ulterior. Dessa forma, PROCEDO nesta data 

ao desbloqueio imediato tão somente da quantia de R$ 4.656,04- (quatro 

mil seiscentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos), nas duas 

contas bancárias acima especificadas, conforme cópia em anexo, parte 

integrante desta decisão, Protocolo nº 20170005269955 BACEN JUD 2.0. 

INTIMEM-SE imediatamente as Partes desta decisão (PJe e DJe). 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de maio de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. R$ 954,00 (R$ 4.656,04 : R$ 954,00 

= 4,880). [2]. Art. 4º - A execução fiscal poderá ser promovida contra: I - o 

devedor; ... § 4º - Aplica-se à Dívida Ativa da Fazenda Pública de natureza 

não tributária o disposto nos artigos 186 e 188 a 192 do Código Tributário 

Nacional. [3] Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja 

qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os 

créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. 

(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) Parágrafo único. Na falência: 

(Incluído pela Lcp nº 118, de 2005) [4]. (R$ 4.656,04 por mês x 12 = R$ 

55.872,48 por ano) (R$ 55.872,48 x 50 anos = R$ 2.793.624,00). [5]. Art. 

185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar 

nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados 

bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e 

direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, 

aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de 

bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. (Incluído 

pela Lcp nº 118, de 2005) § 1o A indisponibilidade de que trata o caput 

deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz determinar o 

imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que 

excederem esse limite. (Incluído pela Lcp nº 118, de 2005) § 2o Os órgãos 

e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o caput deste 

artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e 

direitos cuja indisponibilidade houverem promovido. (Incluído pela Lcp nº 

118, de 2005)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO Processo: 1003034-24.2016.8.11.0001. Autuação 

01/12/2016 Última distribuição 23/10/2017 Valor da causa R$ 0,00 AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA Nº 1003034-24/2016 

REQUERENTE: JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF Nº138.768.051-04 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 792 Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA, proposta eletronicamente 

– PJe (ID do documento: 4310870) - em 01/12/2016, inicialmente no Juízo 

do Juizado da Fazenda Pública da Capital, por JOSÉ LINDOLFO VILELA 

GARCIA - CPF nº 138.768.051-04, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

qualificados na exordial, objetivando a concessão, liminarmente e “inaudita 

altera pars”, a tutela provisória de urgência antecipada e a expedição da 
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competente ordem com o fito de determinar a Requerida proceder à 

exclusão de informação negativa existente em nome do Requerente junto 

aos Cartórios de Protestos, SERASA, SPC e outros Órgãos de Proteção, e 

em relação ao débito apontado, sob pena de multa a ser arbitrada por este 

Juízo, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) diariamente ou no valor 

que se entender como justo e equitativo ou alternativamente seja expedido 

ofício ao cartório do 4º Ofício e aos Órgãos de proteção ao credito. 

Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos do fumus boni iuris e 

periculum in mora. No mérito, postulou pela procedência da presente 

demanda, convertendo-se em definitiva a tutela antecipada, 

reconhecendo-se a inexistência dos débitos questionados diante dos 

devidos pagamentos anteriores a intimação para pagamento do cartório e 

do efetivo protesto, sendo mantida a tutela de urgência e ao final seja 

ainda condenada a Requerida à indenizar de forma justa o Requerente 

pelo dano moral provocado em virtude do protesto e anotação indevida 

junto aos órgão de proteção ao crédito no valor que Vossa Excelência 

entender como justo e equitativo, sugestionando para tanto, o montante de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), seja declarada anulação/cancelamento 

definitivo do protesto e dos registros de nome do Requerente junto aos 

órgãos de proteção ao crédito – ID do documento: 4310870. Junto à inicial 

trouxe documentos de ID’s nºs 4310880, 4310890, 4310903, 4310912, 

4310918, 4310947, 4310953, 431096, 4310966, 4310969. Na data de 

17/12/2016 a MMª. Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública 

de Cuiabá proferiu despacho determinando a designação de audiência de 

conciliação e a citação do Requerido para trazer aos autos documentos 

de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos do Art. 9º 

da Lei 12.153/2009, sendo que ofertada resposta, à impugnação – ID do 

documento: 4356082. Em 19/12/2016 foi expedida Carta de Citação e 

Intimação de Audiência designada para 31/01/2017, às 11h10min – ID do 

documento: 4518670. Em 20/12/2016 o Requerente reiterou o pedido de 

concessão de antecipação dos efeitos da tutela – ID do documento: 

4527039. Na data de 19/01/2017 a MMª. Juíza de Direito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Cuiabá DEFERIU o pedido de tutela 

provisória cautelar para determinar a sustação do protesto das CDA’s nºs 

1274631, 1362535, 1354808, 1006998 e 1318670 e determinou: a) a 

intimação do Município Requerido para que adotasse as providências de 

sua alçada necessárias à suspensão do protesto, no prazo de 15 

(quinze) dias; b) expedição de oficio ao Cartório do 4º Ofício e ao 

SERASA para ciência desta decisão e suspensão das anotações 

referentes os referidos títulos extrajudiciais; c) a redesignação de 

audiência de conciliação; d) citação e e) ofertada resposta, à impugnação 

– ID do documento: 4624004. Em 20/01/2017 fora expedidos ofícios ao 

SERASA (Ofício nº. 048/2017), ao Cartório 4o Ofício Serviço Notarial e 

Registro de Protesto de Título Mercantis de Cuiabá-MT (Ofício nº. 

049/2017) – ID’s dos documentos: 4642770 e 4642762 e em 23/01/2017 o 

Mandado de Citação e Intimação – ID do documento: 4647677. Em 

27/01/2017 foi certificado pela Sra. Oficial de Justiça que na data de 

23/01/2017 procedeu à citação do Município de Cuiabá – ID do documento: 

4716276. Em 06/02/2017 a Procuradoria Municipal apresentou a 

Contestação do Município Requerido, na qual requereu, preliminarmente, 

fosse reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial de 

Fazenda Pública, notadamente em razão da matéria veiculada na peça 

preambular versar sobre protesto de débito de IPTU inscrito em dívida 

ativa, encontrando guarida nas atribuições da Vara Especializada de 

Execução Fiscal, conforme preconiza a Resolução nº. 023/2013/TP, 

determinando-se, por conseguinte, a imediata remessa dos autos, nos 

termos do Art. 64, §3º do NCPC; b) ainda preliminarmente, fosse extinta a 

ação, sem julgamento de mérito, na forma do Art. 485, VI do CPC/2015, por 

inadequação da via eleita, sendo o Demandante carente da ação, na forma 

retro esmiuçada; c) no mérito, fossem julgadas totalmente improcedentes 

as pretensões autorais, tendo em vista a regularidade dos protestos 

levado a efeito por este Ente Público, face o inadimplemento do 

Contribuinte, em consonância com os regramentos da Lei Federal nº. 

9.492/1997 e ainda, d) fosse condenado o Autor à multa por litigância de 

má-fé, no patamar compreendido entre um e dez por cento do valor da 

causa, por alte ID do documento: 4770057, tendo juntado na oportunidade 

os documentos ID’s: 4770153, 4770192, 4770187, 4770207, 4770218, 

4770220, 4770223, 4770292. Na data de 06/02/2017 a Procuradoria Fiscal 

Municipal requereu a expedição de ofício, da lavra deste Douto Juízo, 

diretamente ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá, a fim de que se procedesse 

à suspensão do protesto, até ulterior decisão final – ID do documento: 

4771834, tendo juntado documento de ID 4771847. Em 08/02/2017 a 

Procuradoria Municipal requereu a juntada do Oficio nº. 077/2017, no qual 

4º Serviço Notarial de Cuiabá declarou a impossibilidade de cumprimento 

da liminar através de oficio expedido pela própria Procuradoria Fiscal 

Municipal, sendo imperioso a ordem judicial – ID do documentos: 4795709 e 

4795715. Em 06/03/2017 realizou-se Audiência de Conciliação, momento 

em que se verificou a ausência da Procuradoria Municipal, restando 

determinada a intimação do Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentasse Impugnação à Contestação - ID do documento: 5017958. Em 

30/03/2017 fora juntado os autos Ofício nº. 1212017, oriundo do SERASA, 

na qual informou que fora dado cumprimento fiel à ordem judicial de 

exclusão dos Protestos do banco de dados do referido órgão – ID do 

documento: 5823418. Em 14/08/2017 o Autor, diante do demonstrado 

descumprimento da medida liminar consubstanciada na TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA que determinou ao Município 

Requerido que procedesse à exclusão de informação negativa existente 

em nome do Requerente junto aos Cartórios de Protestos, SERASA, SPC e 

outros Órgãos de Proteção, requereu a fixação de multa cominatória 

(astreintes) a ser arbitrada por este Juízo, no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais) diariamente, ou no valor que se entendesse como justo 

e equitativo para que o Município Requerido cumpra determinação judicial 

exarada pelo Juizado Especial – ID do documento: 9398333, oportunidade 

em que juntou aos autos Certidão do 4º Serviço Notarial de Cuiabá donde 

se infere que a ordem judicial proferida em sede de tutela antecipada não 

tinha sido cumprida – ID’s dos documentos: 9398334 e 9398335. Na data 

de 30/09/2017 o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá 

proferiu decisão na qual, de ofício, DECLAROU a incompetência absoluta 

daquele Juizado para processar e julgar esta ação, declinando da 

competência em favor desta Vara Especializada, ID do documento: 

9928474. Em 10/10/2017 o Autor requereu, diante do demonstrado 

descumprimento da medida liminar consubstanciada na tutela provisória de 

urgência antecipada, que fosse determinada ao Município Requerido 

proceder à exclusão de informação negativa existente em nome do 

Requerente junto aos Cartórios de Protestos, SERASA, SPC e outros 

Órgãos de Proteção, não restando alternativa senão a fixação de multa 

cominatória (astreintes) a ser arbitrada por este Juízo, no importe de R$ 

500,00 (quinhentos reais) diariamente, ou no valor que este Juízo entender 

como justo e equitativo para que o Município Requerido cumpra 

determinação judicial – ID do documento: 10245983. Em 23/10/2017 os 

autos foram redistribuídos a este Juízo – ID do documento: 13465996, 

vindo à conclusão em 31/01/2018. Associada à presente Ação 

Declaratória, encontram-se os autos eletrônicos da AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA, proposta perante o Juizado 

Especial da Fazenda Pública desta Capital pelo mesmo Requerente em 

desfavor da Prefeitura Municipal de Cuiabá em 14/06/2016, objetivando a 

concessão de tutela provisória de urgência antecipada e a expedição da 

competente ordem com o fito de determinar a Requerida proceder à 

exclusão de informação negativa existente em nome do Requerente junto 

aos Cartórios de Protestos, SERASA, SPC e outros Órgãos de Proteção, e 

em relação ao débito apontado, sob pena de multa a ser arbitrada por este 

Juízo, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) diariamente ou no valor 

que se entendesse como justo e equitativo ou alternativamente seja 

expedido ofício ao Cartório do 4.º Ofício e aos Órgãos de proteção ao 

credito; ao final, fosse julgada totalmente procedente a presente demanda, 

reconhecendo-se a inexistência dos débitos questionados diante do 

devido pagamento antes do protesto, sendo mantida a tutela de urgência e 

ao final fosse ainda condenada a Requerida à indenizar de forma justa o 

Requerente pelo dano moral provocado em virtude do protesto e anotação 

indevida junto aos órgão de proteção ao crédito no valor que o Juizado 

entendesse como justo e equitativo, sugestionando para tanto, o montante 

de R$ 15.000,00 (quinze mi l  reais) ,  fosse dec larada 

anulação/cancelamento definitivo do protesto e dos registros de nome do 

Requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito - ID do documento: 

1440545. Referida ação foi julgada totalmente procedente em 31/07/2017 

pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Capital, para 

declarar a inexistência do débito constante do Protesto da CDA nº 996371 

com o consequente o cancelamento e baixa das restrições junto aos 

órgãos de crédito, condenando-se a Requerido ao pagamento de 

indenização a título de danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros moratórios calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do Art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei 
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nº 11.960/2009, desde a citação, e, de correção monetária pelo IPCA-E, a 

partir do arbitramento, e, de consequência, o processo foi extinto com 

resolução de mérito, nos termos do Art. 487, inc. I do CPC/2015 – ID do 

documento: 9130988. Contra a referida sentença fora interpostos 

RECURSOS INOMINADOS pelas Partes – ID’s dos documentos: 9716660 e 

9863228, os quais se encontram contra razoados – ID’s dos documentos: 

11084946 e 11084966, e pendentes de remessa à TURMA RECURSAL do 

Juizado Especial do Estado de Mato Grosso. Eis o relatório necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Apesar do Juízo do Juizado Especial da 

Fazenda Pública já ter deferido ao Requerente os benefícios da gratuidade 

da justiça e ter também deferido o pedido de “tutela provisória cautelar”, 

para determinar a sustação do protesto das CDA’s nºs 1274631, 1362535, 

1354808, 1006998 e 1318670, consigno que se tratam de atos decisórios 

proferidos por Juízo absolutamente incompetente em razão da matéria, os 

quais devem ser revistos por este Juízo, nos seguintes termos: Com 

relação ao pedido concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, 

postulado pelo Autor quando da distribuição da presente Ação Ordinária, 

sabe-se que é possível a concessão do benefício, quando tal direito 

também está previsto expressamente no Art. 98 do CPC/2015, in verbis: 

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. (negritei). Sabe-se também que, quanto à pessoa natural, o seu 

estado de miserabilidade é presumido, juris tantum, nos termos do § 3º do 

Art. 99 do CPC/2015, sendo que o ônus de provar a inexistência ou o 

desaparecimento da condição de pobreza é da parte adversa, segundo 

dispõe o Art. 99 do mesmo Codex, ex vi: “Art. 99. O pedido de gratuidade 

da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na 

petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...). § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” (negritei). Ademais, para a 

concessão do benefício da gratuidade basta a simples afirmação, na 

própria petição inicial ou no curso do processo, da impossibilidade de 

arcar com as despesas do processo, sequer dependendo de declaração 

firmada de próprio punho pelo hipossuficiente. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, DE ACORDO COM O 

ART. 4°, § 1°, DA LEI N° 1.060/50, DEVE SER CONCEDIDA MEDIANTE 

SIMPLES AFIRMAÇÃO DA PARTE DE QUE NÃO ESTÁ EM CONDIÇÕES DE 

PAGAR AS CUSTAS DO PROCESSO E OS HONORÁRIOS DE ADVOGADO, 

SEM PREJUÍZO PRÓPRIO OU DE SUA FAMÍLIA. MILITA EM FAVOR DO 

PETICIONÁRIO PRESUNÇÃO JURIS TANTUM, A QUAL, SOMENTE COM 

PROVA ROBUSTA EM CONTRÁRIO, A CARGO DA OUTRA PARTE, PODE 

DESAPARECER. (...). NO CASO CONCRETO, A PARTE IMPUGNANTE NÃO 

SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE ERA SEU. BENEFÍCIO MANTIDO. 

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (TJRS, Décima Quinta 

Câmara Cível, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Apelação Cível 

Nº 70068634898, Julgado em 08/06/2016). (negritei). Por tais 

fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, nos termos do Art. 98 

do CPC/2015, para determinar ao Sr. Gestor que promova às anotações 

de praxe neste processo eletrônico. Quanto ao pedido de antecipação da 

tutela posto novamente sub judice, imperioso esclarecer que, nada 

obstante a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

por meio de medida liminar ou tutela antecipada em qualquer tipo de ação, 

inclusive quando o processo envolver matéria de fato, não se pode 

esquecer que para que isso ocorra o Art. 300 do CPC/2015 exige a 

presença de dois requisitos, quais sejam: probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo[1]. Além disso, ao Juízo 

compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em consonância 

com a legislação pertinente, com a Constituição e os Princípios Gerais do 

Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe 

defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo, segundo 

jurisprudência pacificada do E. Supremo Tribunal Federal, ex vi: “AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PELO PODER 

JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. (...). AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO. (STF, Primeira Turma, Relator: Min. LUIZ FUX, ARE 968607 

AgR, julgado em 26/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 

14-09-2016 PUBLIC 15-09-2016). (negritei). In casu, da leitura da petição 

inicial (ID do documento: 4310870), contato que o Autor fez pedido de 

tutela de urgência de natureza antecipada visando “anular o registro do 

protesto e a inclusão do nome do Requerente perante o Cartório do 4º 

SERVIÇO NOTARIAL DE CUIABÁ, e dos demais órgãos de proteção ao 

crédito, SPC; SERASA, etc.” (sic fls. 03, segundo parágrafo), 

asseverando em que não obstante ter efetuado o pagamento dos débitos 

fiscais inscritos em dívida ativa – CDA’s nºs. 1274631 (venc. 29/05/2015, 

inscrição imobiliária nº. 01.4.25.051.0135.002); 1362535 (venc. 

29/05/2015, inscrição imobiliária nº. 01.4.25.054.0292.001); 1354808 

(venc. 29/05/2015, inscrição imobiliária nº 01.2.44.088.0132.001); 1006998 

(venc. 10/04/2013 inscrição imobiliária nº. 01.5.23.046.0162.001) e 

1 3 1 8 6 7 0  ( v e n c .  2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 ,  i n s c r i ç ã o  i m o b i l i á r i a  n º . 

01.5.23.046.0162.001), tais títulos extrajudiciais restaram protestados, ID 

do documento: 4310961. Segundo o Requerente, o ato extrajudicial fora 

indevidamente praticado, haja vista ter realizado os pagamentos, 

integralmente, diretamente à Prefeitura Municipal de Cuiabá após o 

recebimento de Intimação Extrajudicial (ID do documento: 4310953), na 

data de 13/10/2016 e antes da efetivação dos protestos, cujos 

vencimentos se operaram em 17/10/2016, acostando para tanto, Certidão 

Positiva oriunda do 4º Serviço Notarial de Cuiabá - ID do documento: 

4310969 e comprovantes de quitação das dívidas tributarias – ID do 

documento: 4310966. Pois bem. Sem adentrar no mérito da ação, no sentir 

deste Juízo o pedido de antecipação da tutela de urgência não merece ser 

acolhido por inúmeros motivos, destacando-se entre eles os seguintes: a) 

primeiro porque se confunde com o mérito, pois trata-se de requerimento 

visando a ANULAÇÃO dos protestos levados a efeito pelo Serviço Notarial 

competente; b) segundo, não restou comprovado nos autos a 

verossimilhança das alegações necessárias à concessão da liminar 

pretendida e, c) terceiro, ante a completa desnecessidade de intervenção 

do Poder Judiciário no caso. Com efeito, observo dos autos que após ser 

intimado pelo 4º Tabelionato de Notas de Cuiabá para pagamento dos 

débitos tributários – Protocolos nºs. 11101868 (valor de R$ 813,70-); 

111101867(valor de R$ 1.239,29-); 11101869 (R$ 5.590,14-); 11101865 

(R$ 1.946,93-); 11101866 (valor de R$ 1.703,57-), que somados alcançam 

o valor principal de R$ 11.293,63- (onze mil duzentos e noventa e três 

reais e sessenta e três centavos), o Requerente o invés de se dirigir ao 

Cartório do 4º Serviço Notarial de Cuiabá para solicitar a baixa nos 

Protestos, mediante pagamento dos emolumentos devidos, apenas 

adentrou na rede mundial de computadores, acessou o sítio da Prefeitura 

de Cuiabá e emitiu os boletos de IPTU, efetuando logo em seguida o 

pagamento na importância de R$ 10.613,74- sem efetuar o pagamento 

necessário dos emolumentos e demais despesas cartorárias que lhe 

competia (Funajuris, Intimação e Edital). Ora, sabe-se que, após a 

notificação realizada pelo Cartório para quitação de dívida, o Devedor 

deve realizar o pagamento da dívida diretamente no próprio Cartório nos 

três dias úteis que se sigam à notificação. Tal exigência decorre da 

imposição do Art. 3º da Lei n. 9.492/1997 – Lei do Protesto, que 

estabelece ser exclusiva (privativa) a competência do Tabelião de 

Protesto de Títulos para receber pagamentos dos títulos protestados, 

verbis: “Art. 3º Compete privativamente ao Tabelião de Protesto de Títulos, 

na tutela dos interesses públicos e privados, a protocolização, a 

intimação, o acolhimento da devolução ou do aceite, o recebimento do 

pagamento, do título e de outros documentos de dívida, bem como lavrar e 

registrar o protesto ou acatar a desistência do credor em relação ao 

mesmo, proceder às averbações, prestar informações e fornecer 

certidões relativas a todos os atos praticados, na forma desta Lei.” 

(negritei). Além disso, segundo a Lei nº 9.492/1997, uma vez legitimamente 

protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo 

inequívoca pactuação em sentido contrário entre as partes, o que não é o 

caso dos autos, após a quitação da dívida, a providência a ser tomada 

pelo Devedor é a solicitação do CANCELAMENTO do protesto para o 

próprio Tabelionato, verbis: “Art. 26 O cancelamento do registro do 

protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, 

por qualquer interessado, mediante apresentação do documento 

protestado, cuja cópia ficará arquivada”. (negritei). Dessa forma, segundo 

a legislação pertinente acima, incumbe ao interessado (no cancelamento) 

o pagamento de despesas decorrentes do protesto e do seu consequente 

cancelamento, sendo completamente desnecessária qualquer intervenção 

judicial para obtenção do cancelamento decorrente de simples pagamento, 

principalmente quando não há resistência ou negativa do Tabelião em 

fazê-lo após a comprovação do pagamento e recolhimento dos 

emolumentos devidos. É o que se depreende da leitura do § 3º do Art. 26 

da Lei nº. 9.492/1997 [2]: “§ 3º O cancelamento do registro do protesto, se 

fundado em outro motivo que não no pagamento do título ou documento de 

dívida, será efetivado por determinação judicial, pagos os emolumentos 
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devidos ao Tabelião.” (negritei). Além disso, o Art. 325 do CC/2002, 

aplicável ao caso presente por analogia, vez que os objetos desta ação 

são títulos extrajudiciais, estabelece a responsabilidade do Devedor pelo 

pagamento das despesas com o pagamento e a quitação da dívida, 

recaindo tal responsabilidade sobre o credor somente quando gerou ‘fato’ 

que aumentou as despesas do pagamento e/ou quitação, o que não é o 

caso destes autos eletrônicos, verbis: “Art. 325 Presumem-se a cargo do 

devedor as despesas com o pagamento e a quitação; se ocorrer aumento 

por fato do credor, suportará este a despesa acrescida.” (negritei). Diante 

do estabelecido na Lei Federal nº 9.492/1997 - Lei do Protesto, que prevê 

o pagamento dos emolumentos do Tabelionato para o cancelamento do 

protesto, combinado com o estabelecido no Art. 395 do Código Civil, que 

imputa ao interessado tal responsabilidade, conclui-se que incumbe 

somente ao devedor, o maior interessado, as providências perante o 

Tabelionato para o cancelamento do protesto. Inclusive, tal questão já foi 

submetida à sistemática dos recursos repetitivos pela Segunda Seção do 

E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.339.436/SP, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 24/09/2014, quando restou definido que 

tal providência compete ao Devedor, verbis: “CANCELAMENTO DE 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO 

PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O 

ART. 2º DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO 

PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. 

ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE 

CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO 

SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. Para fins do art. 543-C do 

Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, 

legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, 

salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, 

após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.” 2. 

Recurso especial não provido. (STJ, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, REsp 1339436/SP, julgado em 10/09/2014, DJe 

24/09/2014). Por tais fundamentos e em razão do pedido de urgência 

confundir-se com o próprio mérito da ação; não restar comprada a 

verossimilhança das alegações e por completa desnecessidade de 

intervenção judicial na providência de cancelamento de protesto de títulos 

pagos pelo Devedor, com fundamento no Art. 3º e Art. 26 § 3º da Lei nº 

9.492/1997 (Lei do Protesto) c/c Art. 325 do CC/2002, INDEFIRO a tutela 

provisória de urgência de natureza antecipatória postulado na petição 

inicial de ID do documento: 4310870. Expeçam-se imediatamente ofícios à 

Sra. Oficial de Protestos desta Comarca de Cuiabá (4º Tabelionato de 

Notas da Capital), via Malote Digital, para que mantenha os Protestos nºs. 

11101868; 111101867; 11101869; 11101865 e 11101866; e ao SPC - 

Sistema de Proteção ao Crédito e SERASA - Centralização de Serviços 

dos Bancos para que mantenham o nome Autor do cadastro de 

inadimplentes, até que sejam pagos os emolumentos devidos por seu 

devedor, Sr. JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF nº. 138.768.051-04, 

constando dos referidos ofícios cópia desta decisão. INTIMEM-SE as 

Partes desta decisão (PJe e DJe), bem como para que, no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, conforme Art. 183, § 1º CPC/2015, manifestem se 

pretendem produzir outras provas e, em caso positivo, indicar a sua 

pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de preclusão. 

Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação das Partes, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 16 de maio de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1].. 

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. [2]. Art. 26. O cancelamento do registro do 

protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, 

por qualquer interessado, mediante apresentação do documento 

protestado, cuja cópia ficará arquivada. § 1º Na impossibilidade de 

apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será 

exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, 

daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por 

endosso translativo. § 2º Na hipótese de protesto em que tenha figurado 

apresentante por endosso-mandato, será suficiente a declaração de 

anuência passada pelo credor endossante. § 3º O cancelamento do 

registro do protesto, se fundado em outro motivo que não no pagamento 

do título ou documento de dívida, será efetivado por determinação judicial, 

pagos os emolumentos devidos ao Tabelião. § 4º Quando a extinção da 

obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento do registro do 

protesto poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida 

pelo Juízo processante, com menção do trânsito em julgado, que 

substituirá o título ou o documento de dívida protestado. § 5º O 

cancelamento do registro do protesto será feito pelo Tabelião titular, por 

seus Substitutos ou por Escrevente autorizado. § 6º Quando o protesto 

lavrado for registrado sob forma de microfilme ou gravação eletrônica, o 

termo do cancelamento será lançado em documento apartado, que será 

arquivado juntamente com os documentos que instruíram o pedido, e 

anotado no índice respectivo.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34730 Nr: 1788-24.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORAIS DO VALLE INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:OAB/MT 12.919

 No presente caso, portanto, mostra-se viável a substituição do título 

executivo. Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de 

pré-executividade interposta, bem como DETERMINO a intimação do 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, corrigir o erro material 

existente na CDA apresentada, sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 

14 de maio de 2018.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30425 Nr: 1929-77.2016.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VIEIRA DO AMARAL FILHO, JOSE 

APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE APARECIDO DA SILVA, Cpf: 

02248200102, Rg: 1197357-9, Filiação: Edina de Sampaio da Silva e Jose 

Versuliano da Silva, data de nascimento: 03/01/1985, brasileiro(a), natural 

de Cacoal-RO, convivente, pintor/pedreiro, Telefone 81163624. 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: delito tipificado no arts. 34, parágrafo único, inciso II, da 

Lei nº 9.605/98 c/c art. 14. II, do Código Penal.

Despacho: Vistos em correição.Cuida-se de denúncia oferecida pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor de JOSÉ VIEIRA DO 

AMARAL FILHO e JOSÉ APARECIDO DA SILVA, imputando-lhes a prática 

do delito tipificado no artigo 34, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 

9.605/98 c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.A denúncia foi recebida 

em 23 de fevereiro de 2017 (fls. 52/52-v).Devidamente citado (fl. 55), o 

acusado JOSÉ VIEIRA DO AMARAL FILHO informou que deseja ser 

assistido pela Defensoria Pública, já o acusado JOSÉ APARECIDO DA 

SILVA não foi encontrado, razão pela qual o MP requereu a sua citação 

editalícia.Dessa forma, a resposta à acusação do acusado JOSÉ VIEIRA 

DO AMARAL FILHO foi apresentada pela Defensoria Pública às fls. 58/61, 

requerendo, preliminarmente, a aplicação do princípio da insignificância no 

presente caso. É o relatório. Decido.Sabe-se que cabe ao Direito Penal 

intervir apenas nas hipóteses de condutas provocadoras de lesões 

jurídicas graves. No mais deve ser reconhecida a atipicidade material de 

distúrbios jurídicos mínimos ou leves, estes considerados não somente no 
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aspecto econômico, mas, sobretudo, em razão do grau de afetação da 

ordem social.Sobre o tema GUILHERME DE SOUZA NUCCI 

leciona:“Insignificância: Com relação à insignificância (crime de bagatela), 

sustenta-se que o direito penal, diante de seu caráter subsidiário, 

funcionando como ultima ratio, no sistema punitivo, não se deve ocupar de 

bagatelas. Há várias decisões de tribunais pátrios, absolvendo réus por 

considerar que ínfimos prejuízos a bens jurídicos não devem ser objeto de 

tutela penal (...)” (in Manual de Direito Penal, 5ª Ed. , Editora Revista dos 

Tribunais, pág. 218) (g.n.). (sem destaque no original).Assim como no 

Direito Penal, no Direito Penal Ambiental o dano deve ser relevante e 

alcançar a tutela jurisdicional, contudo no que diz respeito ao meio 

ambiente o emprego do princípio da insignificância deve ser feito com 

muita cautela. Sobre o tema expõe GILBERTO PASSOS DE FREITAS 

leciona:“Aliás, a insignificância de determinada conduta, conforme anota 

Cezar Roberto Bitencourt, ‘deve ser aferida não apenas em relação a 

importância do bem jurídico atingido, mas especialmente em relação ao 

grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida. 

Concluindo, a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa 

insignificância só pode ser valorada através da consideração global da 

ordem jurídica.’ Assim, considerando as consequências, às vezes 

imprevisíveis, que um dano pode causar ao meio ambiente, com 

repercussões futuras, somente dever-se-á adotar tal princípio, quando 

houver uma certeza absoluta a respeito do alcance da lesão e que, de 

fato, seja insignificante.” (in Ilícito Penal Ambiental e Reparação do Dano. 

São Paulo: Revista dos Tribunais 2005. p. 119).A aplicabilidade do princípio 

da insignificância, assim, deve observar as peculiaridades do caso 

concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da 

conduta, valendo ressaltar que delitos contra o meio ambiente, a depender 

da extensão das agressões, têm potencial capacidade de afetar 

ecossistemas inteiros, podendo gerar dano ambiental irrecuperável, bem 

como a destruição e até a extinção de espécies da flora e da fauna, a 

merecer especial atenção do julgador.Ademais, a aplicação do princípio da 

insignificância, na hipótese de crimes contra o meio ambiente, 

reconhecendo-se a atipicidade material do fato, é restrita aos casos onde 

a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante 

periculosidade social. Afinal, o bem jurídico tutelado é a proteção ao meio 

ambiente, direito de natureza difusa assegurada pela Constituição da 

República em seu art. 225.Cumpre, por fim, descrever os quatro vetores 

para incidência do princípio da insignificância, indicados pelo insigne 

Ministro CELSO DE MELLO, in verbis:“a) a mínima ofensividade da conduta 

do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo 

grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da 

lesão jurídica provocada.” (STF, 2ª Turma, HC 84.412/SP, DJ 19/11/04, 

Ministro CELSO DE MELLO).Dessa forma, é notável a ofensividade da 

conduta praticada pelo acusado JOSÉ VIEIRA DO AMARAL FILHO, preso 

em flagrante delito tentando pescar com petrechos proibidos, 

caracterizando, em tese, a prática do delito descrito no artigo 34, 

parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.605/98 c/c artigo 14, inciso II, do 

Código Penal, não havendo que se falar, neste momento, na aplicação do 

princípio da insignificância no presente caso.Assim, ausente qualquer 

hipótese prevista no artigo 397, do Código de Processo Penal capaz de 

ensejar a absolvição sumária do acusado JOSÉ VIEIRA DO AMARAL 

FILHO, rejeito sua tese defensiva de fls. 58/61. Designo o dia 23-5-2018, 

às 14h30, para audiência de instrução e julgamento, conforme determina o 

art. 399, do CPP.Intimem-se as partes e as testemunhas arroladas na 

acusação para comparecerem à audiência.Às providências, expedindo-se 

o necessário para o cumprimento da referida solenidade.Ademais, cite-se 

o réu JOSÉ APARECIDO DA SILVA pela via editalícia, em consonância com 

o art. 361, do Código de Processo Penal, para que apresente resposta à 

acusação.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, Eliana Montilha dos 

Santos, digitei.

Cuiabá, 15 de maio de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34108 Nr: 1360-42.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMELA FERRARI OLIVEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Donizeti Nunes - 

OAB:2420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação proposta por PAMELA FERRARI OLIVEIRA - ME, 

qualificada nos autos, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, objetivando comprovar que seu empreendimento não tem 

qualquer impacto ambiental, não se enquadrando no rol do artigo 10, da Lei 

n. 6.938/81 que exige a licença ambiental.

 Verifica-se que às fls. 120/121 a requerente informa que o órgão 

ambiental estadual outorgou a licença de operação à requerente.

Instado o Ministério Público se manifestou favorável a extinção do feito em 

razão da perda superveniente do objeto (fl. 127).

Diante do exposto, evidenciada a falta de uma das condições da ação, 

qual seja, interesse processual, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI c/c artigos 493, 

do CPC/2015.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 24169 Nr: 613-97.2014.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEZER FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MAGALHÃES - 

OAB:OAB/MT 3.237-B, NPJ - UNIRONDON - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wylerson Verano de Aquino 

Souza - OAB:

 Diante do exposto, tendo em vista que o embargante não se desincumbiu 

de demonstrar o cumprimento das obrigações assumidas no TAC, julgo 

improcedentes os embargos opostos, bem como julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno o embargante no pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), atualizados a partir da data do ajuizamento desta ação.Traslade-se 

cópia desta decisão para os autos da ação de execução em apenso e, 

após intime-se o exequente para impulsionar o processo de 

execução.Com o trânsito em julgado, pagas as custas e observadas as 

formalidades legais, traslade-se cópia desta sentença para os autos em 

apenso e, a seguir, arquivem-se. Decorrido o prazo sem o pagamento das 

custas, determino o arquivamento dos autos com baixa, devendo para 

tanto ser anotado no Cartório Distribuidor as custas processuais ou 

emitida a certidão de dívida ativa, conforme o valor, nos termos do 

Provimento n. 11/2014-CGJ. P.R.I.C.Cuiabá, 15 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40009 Nr: 1510-86.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO RIZZUTTO LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ROQUE SAGIN - 

OAB:17891/MT, LIANA GORETE ROQUE SAGIN - OAB:OAB/MT 10.486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar, consistente 

na determinação para que o impetrado analise o requerimento para 

levantamento do embargo n. 104956 e em consequência desembargadas 

suas atividades.

2. Por cautela, o pedido de liminar será apreciado após as informações 

prestadas pelas autoridades coatoras.

3. Assim, notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, 
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no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias 

(artigo 7º, inciso I, da Lei n. 12.016/2009).

4. Dê ciência do feito à PROCURADORIA DO ESTADO, enviando-lhe cópia 

da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no 

prazo de 10 (dez) dias (artigo 7º, inciso II, da Lei n. 12.016/2009).

5. Decorrido o prazo, com ou sem informações, certifique-se e façam-me 

os autos conclusos, com urgência, para a apreciação do pedido de liminar.

6. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de maio de 2018.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

AUTOS Nº 586-31.2000.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): Carlito Lopes de Freitas, Cpf: 78889278153 Filiação: , data de 

nascimento: 25/04/1978, brasileiro, natural de Rondonópolis-MT.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A, S) RÉU(S), acima qualificada(s), para que 

compareça(m) à Sessão de Julgamento designada, para o dia 23 de 

AGOSTO de 2018, ás 13h30m, no edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado na conformidade do despacho abaixo transcrito ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s).

 DESPACHO/DECISÃO: "...Vistos, etc; Designo a sessão de julgamento, 

pelo Tribunal do Júri, para o dia 23 de agosto de 2018, às 13h30min. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.."

ADVERTÊNCIAS: a) O não-comparecimento à audiência designada 

implicará em condução coercitiva, sem prejuízo das sanções penais por 

crime de desobediência; b) as eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência; c) o não-comparecimento do(a, s) réu(s), sem justa causa, 

acarretará a decretação de sua revelia.

 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.

AUTOS Nº 122-89.2009.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(RÉ,S): Wilson Rodrigues de Almeida, Rg: 18965016 SSP MT Filiação: 

Gonçalo Wilson de Almeida e Maria Solange Rodrigues da Silva, data de 

nascimento: 21/01/1989, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

desempregado, Endereço: Rua Gabriel Fio Filho, N. 256, Bairro: Cristo Rei, 

Cidade: Varzea Grande-MT, cel. 9324-1883.

ADVOGADO(S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A, S) RÉU(S), acima qualificada(s), para que 

compareça(m) à Sessão de Julgamento, designada para o dia 28 de 

AGOSTO de 2018, às 13h30m, no edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado na conformidade do despacho abaixo transcrito.

DESPACHO/DECISÃO: "...Vistos, etc; Designo a sessão de julgamento, 

pelo Tribunal do Júri, para o dia 28 de agosto de 2018, às 13h30m. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se..."

ADVERTÊNCIAS: a) O não-comparecimento à audiência designada 

implicará em condução coercitiva, sem prejuízo das sanções penais por 

crime de desobediência; b) as eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência; c) o não-comparecimento do(a, s) réu(s), sem justa causa, 

acarretará a decretação de sua revelia.

 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.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 82575 Nr: 3498-88.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ROBERTO MORAES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Eduardo de Amorim 

Xavier - OAB:16524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO SANTOS - 

OAB:2.739/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:

Intimando:Réu(s): Sergio Roberto Moraes Teixeira, Rg: 1520893-1 SSP MT 

Filiação: Ana Luiza de Moraes, data de nascimento: 10/09/1982, 

brasileiro(a), convivente, pensionista, Endereço: Rua 30, Nº 14, Qd. 52, 

Bairro: Morada da Serra Cpa iii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:para comparecer a sessão de julgamento, que será realizado 

no dia 29 de MAIO de 2018, 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 Político Administrativo, 

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.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:"(...) Designo o julgamento do acusado para o dia 24 de 

setembro de 2018, às 13h30min.(...)."

Nome do Servidor (digitador):Wanderson Santos de Oliveira

Portaria:

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92183 Nr: 8624-51.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO VIEIRA RISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIANA MARIA 

FANTINATO VIEIRA E JENEZERLAU - OAB:8464/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CECILIANA MARIA 

FANTINATO VIEIRA E JENEZERLAU, para devolução dos autos nº 

8624-51.2008.811.0042, Protocolo 92183, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 484983 Nr: 24701-23.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDER PABLO DE OLIVIERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS - OAB:12803/MT

 Ofício n. 420/2018/GAB/SAAP/SEJUDH

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 447607 Nr: 24565-60.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERTON MARTINS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT

 Vista as partes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 447607 Nr: 24565-60.2016.811.0042
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 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERTON MARTINS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT

 Vistos etc,

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o recuperando 

Ewerton Martins Leite apresentou holerites com a finalidade de comprovar 

o exercício de atividade lícita e ainda, com vistas à remição de pena.

Ocorre que tal documentação é suficientes apenas à comprovação de 

trabalho lícito, posto que a remição da pena só é possível mediante juntada 

de folha de ponto eletrônico que indique a realização de jornada de 

trabalho diária de no mínimo 06 (seis) a 08 (oito) horas diárias.

No tocante à impossibilidade de remição no regime em que o penitente está 

inserido (semiaberto), verifica-se que não há qualquer óbice legal para 

tanto, já que, embora equiparado a regime mais brando em virtude do não 

recolhimento em estabelecimento prisional, vedar a remição seria 

promover uma interpretação em malefício do réu.

No mais, a jurisprudência é pacífica no tocante à possibilidade de remição, 

desde que devidamente comprovada. Senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO EM REGIME 

SEMIABERTO. REMIÇÃO. TRABALHO EXTERNO EM EMPRESA PRIVADA. 

INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ARTIGOS 126 A 

130 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. FOLHA DE PONTO ASSINADA PELO 

EMPREGADOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Não há óbice à 

remição da pena de reeducando em regime semiaberto, que desempenha 

trabalho externo em empresa privada, devidamente autorizado pelo juízo 

da execução. - Inexistindo indícios de que as folhas de ponto assinadas 

pelo empregador foram falsificadas, elas constituem prova idônea do 

trabalho e servem para o cálculo dos dias a serem remidos. - 

Comprovados 70 dias de trabalho dentro da jornada prevista no artigo 33 

da Lei de Execução Penal, o reeducando faz jus a 23 dias de remição, 

restando ainda 01 dia trabalhado a ser contabilizado em futuros 

benefícios. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0123.09.032261-1/001, 

Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais , 2ª CÂMARA CRIMINAL, 

julgamento em 26/01/2017, publicação da súmula em 06/02/2017)

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA. TRABALHO 

EXTERNO EM EMPRESA PRIVADA. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DOS 

DIAS TRABALHADOS EM HORAS PARA REMIÇÃO. NECESSIDADE DE 

PROVA IDÔNEA. - Ausentes óbices legais, não cabe a limitação da 

realização de trabalho externo em empresa privada. - Da análise conjunta 

dos artigos 33 e 126 da LEP, depreende-se que deverão ser 

considerados, para fins de remição, os dias trabalhados com jornada 

mínima de 6 (seis) horas e máxima de 8 (oito) horas e, a cada três dias, 

um dia de pena será remido, mas desde que juntada prova idônea da 

realização da jornada diária. (TJMG - Agravo em Execução Penal 

1.0114.14.002051-1/002, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2ª CÂMARA 

CRIMINAL, julgamento em 25/02/2016, publicação da súmula em 

07/03/2016)

Como se vê, realizada a juntada de prova idônea, não há que se falar em 

não concessão das remições pretendidas, razão pela qual, determino seja 

intimada a defesa para que colacione ao feito folha de ponto eletrônica 

das horas efetivamente trabalhadas.

Com a juntada, reitere-se vista ao Ministério Público e, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 37972 Nr: 1137-74.2001.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO COSTA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:16552/MT, LORENNA FERNANDES GODOY - OAB:18892

 Vistos, etc...

Em consonância com o parecer ministerial, oficie-se à direção da 

Penitenciária Central do Estado – PCE, requisitando esclarecimentos 

quanto à informação prestada no atestado de fl. 755, onde consta que o 

reeducando Edivaldo Costa Medeiros possui em seu prontuário uma 

condenação no PADI n. 04/2016.

O referido estabelecimento prisional deverá esclarecer se existe um novo 

PADI registrado sob o n. 04/2016 ou se foi um mero erro material.

Acaso haja o PADI n. 04/2016 em desfavor do reeducando, deverá o 

estabelecimento encaminhar cópia integral do procedimento para análise e 

homologação.

Oficie-se ainda à Superintendência do Sistema Penitenciário, requisitando 

informações acerca do julgamento do recurso administrativo interposto 

contra a decisão administrativa proferida no PADI n. 004/2015, 

encaminhado por meio do Ofício n. 151/2015/PCE/LAMOZ (fl. 730).

 Concedo o prazo de 72 (setenta e duas) horas para resposta.

Após o decurso do prazo, o que deverá ser certificado, façam-me os 

autos conclusos para apreciação do pedido de progressão de regime (fls. 

739/741).

Nos termos do artigo 1.372, inciso X da CNGC, proceda-se com a 

colocação de uma tarja preta e uma verde, a fim de sinalizar o pedido de 

progressão de regime.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 416077 Nr: 21177-86.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA DE PAULA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5906, HELIO BRUNO CALDEIRA - OAB:16707/MT, NADESKA 

CALMON FREITAS - OAB:11548/MT

 Vistos, etc...

Intime-se a defesa do reeducando, via D.J.E, para que tome conhecimento 

do cálculo de fl. 1.573, bem como para que se manifeste nos autos acerca 

do petitório de fls. 1.582/1.583.

Concedo o prazo de 72 (setenta e duas) horas para manifestação.

Após o decurso do prazo, o que deverá ser certificado, façam-me os 

autos conclusos, com a máxima com urgência, para apreciação do pedido 

de progressão de regime (fls. 1.555/1.556) e do pedido de realização de 

exame criminológico (fls. 1.582/1.583).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 367772 Nr: 7800-82.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JOILSON COSTA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296/MT, 

ENOQUE SAMPAIO - OAB:19120/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297/MT

 Vistos, etc...

Em consonância com o parecer ministerial (fl. 340/341), declaro remidos 

tão somente 49 (quarenta e nove) dias da pena imposta ao reeducando, 

em face das 596 (quinhentas e noventa e seis) horas de estudo, no ano 

de 2017, conforme atestado de escolaridade de fl. 334 (LEP, artigo 126, § 

1º, inciso I).

Indefiro o pedido de remição referente à conclusão do ensino fundamental, 

uma vez que o ano de conclusão é anterior ao início do cumprimento da 

pena.

Consigno ainda que os 69 (sessenta e nove) dias correspondentes aos 

209 (duzentos e nove) dias trabalhos durante o período de fevereiro/2015 

a outubro/2015 já foram remidos, conforme cálculo de fl. 316.

Ademais, determino a expedição de ofício à Penitenciária Central do 

Estado – PCE e ao Centro de Ressocialização de Cuiabá – CRC, 

requisitando informações dos referidos estabelecimentos prisionais 

acerca da possibilidade de permuta do reeducando Fábio Joilson Costa 

Siqueira para o CRC.

Deverá ainda a PCE esclarecer a condição do atual estado de saúde do 

reeducando.

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para resposta dos ofícios.

Proceda-se com a realização de cálculo de liquidação da pena.

Após, abra-se vista às partes para manifestação.
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Por fim, façam-me os autos conclusos para homologação do cálculo e 

apreciação do pedido de transferência para o CRC (fls. 322/323).

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 30434 Nr: 1751-11.2003.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMIRO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO RUBENS DE 

AMORIM - OAB:3785/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista a ausência do reeducando, não foi possível realizar a 

audiência designada para esta data (14/05/2018).

Analisando detidamente os autos, verifico que o reeducando não foi 

devidamente requisitado/conduzido para comparecer ao ato.

Isto posto, REDESIGNO o ato prejudicado para o dia 21/05/2018, ás 

14h30min.

Requisite-se o reeducando.

Dê-se ciência ao digno representante do Ministério Público e à Defesa.

Expeça-se o necessário.

Às UREGENTES providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 488964 Nr: 28456-55.2017.811.0042

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARETH RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262

 Vistos etc...

Intime-se a defesa do agravado, via D.J.E, para apresentar as 

contrarrazões do recurso, no prazo de 02 (dois) dias.

Com o decurso do prazo, o que deverá ser certificado, volte-me os autos 

conclusos para decisão de manutenção ou reforma.

Proceda-se com o desentranhamento da petição de fls. 13/23, a qual 

deverá ser juntada no PEP em apenso (autos n. 19314-95.2015.811.0042 

– código 414348).

Com a juntada da petição aos autos em apenso, abra-se vista ao Ministério 

Público para manifestação sobre o pedido de remição.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 516242 Nr: 8654-37.2018.811.0042

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CASSIO ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministerio Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA FERETI VALENTE - 

OAB:OAB/MT 994-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Recebo o recurso de agravo em execução interposto pela defesa

Intime-se a defesa do agravante, via D.J.E, para apresentar as razões do 

recurso, no prazo de 02 (dois) dias.

Com o decurso do prazo, o que deverá ser certificado, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para apresentar suas contrarrazões.

Por fim, volte-me os autos conclusos para decisão de manutenção ou 

reforma.

Proceda-se com o apesamento destes autos ao PEP registrado sob o 

código n. 392151.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 519500 Nr: 11656-15.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AILTON GONZAGA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Não subsistindo razões para a manutenção da custódia, e em 

consonância com o parecer ministerial, determino a expedição de alvará 

de soltura em favor do reeducando Ailton Gonzaga Costa, salvo se por 

outro motivo não estiver preso.

Considerando que o reeducando encontra-se recolhido no CPP da 

comarca de Formosa/GO, expeça-se carta precatória para cumprimento 

da soltura.

 Proceda-se com o recolhimento do Mandado de Prisão n. 251732 (BNMP - 

1452 -19 .2012 .8 .1 1 . 0 0 4 2 . 0 0 0 1 )  e x p e d i d o  n o s  a u t o s  n . 

1452-19.2012.811.0042 (código 322340).

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Acaso não haja nenhum outro requerimento, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 390709 Nr: 723-55.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEDRO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS 

- OAB:10201/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de processo executivo de pena do reeducando FRANCISCO 

PEDRO XAVIER, que cumpre a pena de 12 (doze) anos e 02 (dois) meses 

de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado.

 Instado a manifestar, o representante ministerial requereu seja declarada 

a extinção da pena do penitente, devido ao seu integral cumprimento, 

conforme cálculo de fls. 264.

É o breve relatório.

Fundamento.

DECIDO.

O art. 66 da Lei de Execuções Penais prevê, dentre as competências do 

Juízo de execução penal, a atribuição da declaração de extinção de 

punibilidade e, consequentemente, a declaração da extinção da pena pelo 

seu cumprimento.

Assim, em consonância com a manifestação favorável do Ministério 

Público, tem-se que a pena imposta nestes autos já foi cumprida 

integralmente.

Ante o exposto, em razão do cumprimento integral da pena imposta, do 

presente executivo de pena, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

FRANCISCO PEDRO XAVIER, para todos os fins de direito.

Notifique-se o recuperando para que efetue o pagamento da pena de 

multa no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.

Transitada em julgado, arquive-se.

Às URGENTES providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 416078 Nr: 21178-71.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANDERSON FIGUEIREDO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20370

 Vistos,

I. O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar, cuja 

fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento 

Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA QUE SERÁ 

COLOCADA NESTA AUDIÊNCIA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de 
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Execução), cujas condições são às seguintes:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço 

indicado nos autos, no período compreendido entre 20:00 horas e 6:00 

horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 07 (sete) dias, 

contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A 

comprovação do emprego será feita por:

 1.1) carteira de trabalho devidamente assinada; ou

 1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova 

Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro 

Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a 

Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para 

participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, 

assinar contrato por prazo determinado); ou

 1.2) declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório. O 

documento deverá ser entregue, no prazo (7 dias), na Secretaria da 2ª 

Vara Criminal de Cuiabá – Fórum de Cuiabá, corredor F, sala 44/B, sendo 

que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de 

trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 dias, deverá recolher-se 

na Casa de Albergado de Cuiabá-MT, que se situa atrás do Centro de 

Ressocialização de Cuiabá-MT (CRC), adentrando às 20h até as 06h da 

manha do dia seguinte;

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que 

está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em situações 

devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, 

devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de 

Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

4. É vedada a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem 

como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea 

Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente 

autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de 

cumprimento de pena;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades 

judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as 

informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, 

além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão 

para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa 

de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de 

fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de 

substância entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou 

contravenção);

10. Comparecer mensalmente na Secretaria da 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá - Execução Penal – Corredor F, Sala 44-B, do Fórum 

de Cuiabá, para assinar o termo de comparecimento, comprovar o trabalho 

do mês e para fiscalização da tornozeleira.

II. Fica ciente, o sentenciado, que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE 

QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A 

SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em 

audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO 

e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme 

dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a 

violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do 

apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se 

impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, 

seriedade e comprometimento do monitorado.

III. Advirto, o recuperando, que, em caso de dano, perda, violação e/ou 

inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará 

OBRIGADO À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ 

CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

IV. Caso queira fazer CURSOS, deverá, o recuperando, instruir o seu 

pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do 

estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a 

frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas, o mesmo 

acontecendo para participação em CULTOS RELIGIOSOS, em que deverá 

apresentar carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o 

respectivo horário do culto;

V. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE RECOLHAM O 

MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS (FLS. RETRO).

VI. Elabore-se o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas 

dos autos às partes para se manifestarem.

VII. As partes presentes saem devidamente cientes deste ato processual.

VIII. O recuperando passará a residir no endereço indicado na declaração 

que acompanha o presente termo.

O reeducando ficou ciente das condições que deverá cumprir e declarou 

que se compromete em fazê-las rigorosamente, inclusive sendo-lhe 

entregue uma via deste termo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 476270 Nr: 16145-32.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER NASCIMENTO CAMACHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LUCIA NOVAK - OAB:

 VISTOS,

 Em consonância com o parecer ministerial retro, declaro remidos 16 

(dezesseis) dias da pena imposta ao reeducando, em virtude da leitura de 

quatro obras literárias, no período de agosto a novembro/2017, conforme 

atestado de fls. 60, cujos dias ainda não foram remidos em decisões 

anteriores.

 Após atualizado o cálculo, dê-se vista às partes.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 384025 Nr: 25985-71.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO SOUZA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT, SABRINA LIMA DERKOSKI - OAB:18337/MT

 Vistos, etc.

Cumpra-se na íntegra a decisão de fls.161.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 384025 Nr: 25985-71.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO SOUZA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT, SABRINA LIMA DERKOSKI - OAB:18337/MT

 Vistos etc,

Declaro remidos 92 (noventa e dois)dias da pena imposta ao recuperando.

Elaborado novo cálculo de pena, às partes para manifestação.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 357975 Nr: 20157-31.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR GOMES AMADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JACKELINE 

MOREIRA MARTINS PACHECO, para devolução dos autos nº 

20157-31.2013.811.0042, Protocolo 357975, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis
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 Cod. Proc.: 315776 Nr: 14825-54.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALISSA COSTA BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA RÉ

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Talissa Costa Briante, Cpf: 00717317170, Rg: 14724880 

SSP MT Filiação: Claudia Barros da Costa Briante e Persio Costa Briante, 

data de nascimento: 17/02/1989, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), aux. administrativo, Endereço: Rua Marechal Deodoro, N° 

1.098, Ed. 1.098, Apto 201, Bairro: Centro Norte, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Arti. 171, CAPUT, DO CP, em 

conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) 

responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos 

termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), 

poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) 

sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, 

especificar(em) as provas pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da 

mesma Lei), qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando 

necessário, de conformidade com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 442334 Nr: 19005-40.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON AURELIO TOMAZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Cleberson Aurelio Tomaz de Oliveira, Cpf: 03568878127, 

Rg: 18307043 SSP MT Filiação: Cerson Aurelio Souza de Oliveira e 

Claudete Tomaz, data de nascimento: 08/12/1991, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), motorista, Endereço: Rua K, Qd. 13, Casa 16, 

Bairro: Jd. Paula ii, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Art. 157, CAPUT, DO CP, em 

conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) 

responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos 

termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), 

poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) 

sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, 

especificar(em) as provas pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da 

mesma Lei), qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando 

necessário, de conformidade com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 522462 Nr: 14503-87.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FRANCO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DR. MÁRCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA. OAB/MT: 13.171

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

14/06/2018, ÀS 17:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Designo o dia 14/06/2018 às 17:00 horas para 

realização da audiência (01 testemunha). Comunique-se o juízo 

deprecante. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 522161 Nr: 14132-26.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DUARTE BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DR. JOSÉ COELHO DA COSTA. OAB/MT: 13.438/A

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

14/06/2018, ÀS 16:50 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos. Designo o dia 14/06/2018 às 16:50 horas para 

realização da audiência (01 testemunha). Comunique-se o juízo 

deprecante. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 479798 Nr: 19571-52.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO FERNANDO FRANÇA DIAS, PAULO 

EDUARDO SILVA, RENAN CERILO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, INÊS CECILIA FELSKI 

PIZATI - OAB:19.6580 / MT, INES CECILIA FELSKI PIZATI - 

OAB:19658/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADA DO DESPACHO

Prazo:05

Intimando:DRA. PATRICIA GABRYELLE ALVES. OAB/MT: 20878

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para manifestar quanto aos r. despacho de fls. 441/442, 

proferido nos autos da ação penal acima mencionada, conforme abaixo 

transcrito.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 496701 Nr: 35913-41.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS VINISIOS FIGUEIREDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15
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Intimando:Réu(s): Lucas Vinisios Figueiredo da Costa, Cpf: 04364301183, 

Rg: 25533193 SEJUS MT Filiação: Moises Aristilde da Costa e Maria 

Aparecida de Figueiredo, data de nascimento: 06/08/1993, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), apoio guarita, Endereço: Rua Sinfronio 

de Camargo, Bairro: Distrito da Guia, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Art. 14, DA LEI N° 10.826/2003, em 

conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) 

responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos 

termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), 

poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) 

sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, 

especificar(em) as provas pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da 

mesma Lei), qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando 

necessário, de conformidade com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 416583 Nr: 21737-28.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO MARIO DA SILVA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ FASE 403 CPP

Prazo:05

Intimando:DR. LUCIANO PEDROSO DE JESUS. OAB/MT: 13382

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Homologo os pedidos de desistência, no 

que se refere à testemunha do item 4. Dê-se vista a Defesa do réu para a 

juntada dos documentos, conforme requerido no item 6. Em seguida, dê-se 

vista as partes para apresentação de memoriais escritos, com base no 

art. 403 § 3º do CPP, sucessivamente, no prazo de 05 dias.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 385034 Nr: 27069-10.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABIAS GABRIEL DIAS DO NASCIMENTO 

SANTOS, RODRIGO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA CAPITAL

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Número do Processo: 27069-10.2014.811.0042 – Código – 385034

Espécie: Ação Penal - Procedimento Sumário ->Procedimento 

Comum->Processo Criminal

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: Abias Gabriel Dias do Nascimento Santos

 Rodrigo da Silva Santos

Data e horário: segunda-feira, 13 de março de 2017, 13h50min.

PRESENTES

Juíza de Direito: Dra. Marcemila Mello Reis Penner

 Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Dr. Jorge da Costa Lana

AUSENTES

Parte Ré: Rodrigo da Silva Santos

OCORRÊNCIAS

1 – Considerando que o denunciado Rodrigo da Silva Santos não foi 

intimado pessoalmente para audiência da proposta de Suspensão 

Condicional do Processo, uma vez que se encontra em lugar incerto e não 

sabido, conforme certidão de fls. 93, dou prosseguimento ao feito.

DELIBERAÇÕES

Pela MM(ª) Juíza foi deliberado:

 Vistos etc., 1 – Por conseguinte, estando presentes os aspectos formais 

essenciais da peça acusatória, não sendo o caso de rejeição liminar (art. 

395, CPP), RECEBO A DENÚNCIA com relação ao acusado RODRIGO DA 

SILVA SANTOS e determino que se proceda a citação e a notificação do 

denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, 

oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

 Conste no mandado que o denunciado deverá constituir advogado apto à 

defendê-lo ou informar acerca da impossibilidade de fazê-lo, pretendendo 

assim seja patrocinado pela Defensoria Pública.

 Em caso de já possuir patrono deverá certificar o Sr. Oficial de Justiça.

Com a juntada da resposta ou escoado prazo sem manifestação, voltem 

os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Patrick L. Sampaio(_______), 

Estagiário, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Marcemila Mello Reis Penner

Juíza de Direito

Dr. Jorge da Costa Lana

 Promotor de Justiça

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 438413 Nr: 14851-76.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTON DA SILVA VAZ, JOILTON DIAS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. MARCOS VINICIUS DA SILVA SOUZA - AOB/MT 14825

Finalidade:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA:

INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

20/06/2018, ÀS 14:40 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Desta forma, com fundamento no artigo 396 do CPP, 

satisfeitos os requisitos do artigo 41 do mesmo “codex”, RATIFICO O 

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA de fls. 04/06, e designo audiência de 

instrução para o dia 20/06/2018 às 14:40 horas quando então serão 

inquiridas duas testemunhas arroladas na denuncia, cinco testemunhas 

arroladas pela defesa e realizado os interrogatórios dos acusados. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Anny Elly Teodoro

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 509239 Nr: 2012-48.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON RODRIGUES DA SILVA, VALDEN 

HENRIQUE RODRIGUES LIMA PEREIRA, ADILSON JUNIOR DA SILVA 

LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 
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CRIMINAL - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DR. DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR. OAB/MT: 12934 

DRA. JAQUELINE MOREIRA MARTINS PACHECO. OAB/MT: 10402

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

12/06/2018, ÀS 15:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, etc. RATIFICO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA 

de fls. 04, e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

12/06/2018 às 15 hrs quando então serão ouvidas 03 testemunhas 

comuns, 02 testemunhas de defesa e realizado o interrogatório dos réus. 

Intimem-se os acusados; defensoria; testemunhas arroladas; dando-se 

ciência ao Promotor de Justiça. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 145065 Nr: 12232-23.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO WILSON FERREIRA, SILAS 

CARDOSO DE MELO, HAILTON BRANDÃO CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DOS RÉUS DA SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Hailton Brandão Cáceres, Rg: 1880560-4 SSP MT 

Filiação: José Cáceres e Neuza Maria Brandão, data de nascimento: 

25/04/1989, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, servente, 

Endereço: Av. Carlos Adoor de Castro, Nº 574, Bairro: São João Del Rey, 

Cidade: Cuiabá-MT

Réu(s): Rogerio Wilson Ferreira Filiação: José Wilson Ferreira e Maria das 

Dores Ferreira, data de nascimento: 30/09/1987, brasileiro(a), natural de 

Várzea grande-MT, convivente, Endereço: Rua 04, Qd 04, Nº 508, Bairro: 

Osmar Cabral, Cidade: Cuiabá-MT

Réu(s): Silas Cardoso de Melo, Cpf: 74504797100, Rg: 2.111.066-2 SSP 

MT Filiação: José Adão de Melo e Maria das Graças de Oliveira Melo, data 

de nascimento: 01/08/1984, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, mecânico, Endereço: Rua 34, Quadra 06, Casa 65, Bairro: 

Nova Esperança 2, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida 22/02/2018, às fls. 

267/281, nos autos acima mencionados, na qual foi julgado procedente a 

pretensão punitiva descrita na denúncia para CONDENAR OS RÉUS 

ROGÉRIO WILSON FERREIRA, SILAS CARDOSO DE MELO e HAILTON 

BRANDÃO CÁCERES, pelo delito descrito no Artigo 157, § 2°, insisos I, II e 

V do CP, 1° e 2° Réus à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 

(vinte) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, regime 

semiaaberto, nos termos do Art. 33, § 3º, do CP. E 3° Réu à pena de 05 

(cinco) anos, 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 17 (dezesete) 

dias-multa, regime semiaaberto, nos termos do Art. 33, § 3º, do CP Sem 

custa processuais, por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 474415 Nr: 14312-76.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARKOS PAULO SAID FORTE DE SOUSA, 

MARCOS VINICIUS SOUZA GOMES, CLEVERSON RODRIGO FERREIRA DE 

MENESES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA 

- OAB:18870/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Cleverson Rodrigo Ferreira de Meneses, Cpf: 

02263895108, Rg: 1617382-1 SSP MT Filiação: Sandro Alex de Carvalho 

Meneses e Ednir Ferreira Lira, data de nascimento: 15/04/1989, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, casado(a), operador de caixa, 

Endereço: Av. Brasil , Quadra 51 , Nº 18, Bairro: Cpa ii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇPÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Art. 155, § 4°, inciso I e II do CP, em 

conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) 

responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos 

termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), 

poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) 

sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, 

especificar(em) as provas pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da 

mesma Lei), qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando 

necessário, de conformidade com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 429627 Nr: 5161-23.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FRANCISCO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625, LILA ANANDA ESTEVES MEDINA - OAB:21327/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JÚNIOR, OAB/MT 16.625/O

Finalidade:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA:

INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

21/06/2018, ÀS 14:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc. Para fins de readequação de pauta, 

marco audiência para o dia 21/06/2018 ás 14h30min, destinada a 

inquirição de 03 testemunhas comuns e o interrogatório de 01 réu. 

Requisitem-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Anny Elly Teodoro

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 503849 Nr: 42944-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI GONÇALVES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Roni Gonçalves da Conceição, Rg: 15570916 SSP MT 

Filiação: Luzia Gonçalves e Lindomar Gonçalves Conceição, data de 

nascimento: 13/06/1985, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

desempregado, Endereço: Rua Primavera, Nº 50, Bairro: Jardim Primavera, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Art. 155, § 4°, inciso I e IV, do CP, em 
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conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) 

responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos 

termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), 

poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) 

sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, 

especificar(em) as provas pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da 

mesma Lei), qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando 

necessário, de conformidade com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 349440 Nr: 10483-29.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON BENTO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Edilson Bento de Barros, Cpf: 02575046130, Rg: 39174 

TEM MT Filiação: Sabino da Silva Barros e Juliana Benedita Guimarães 

Barros, data de nascimento: 21/03/1986, brasileiro(a), natural de Várzea 

grande-MT, convivente, estoquista, Endereço: Rua 17, Qdra 39, Lote 10, 

Bairro: Jardim Marajoara ii, Cidade: Varzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Art. 180, CAPUT, DO CP, em 

conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) 

responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos 

termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), 

poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) 

sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, 

especificar(em) as provas pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da 

mesma Lei), qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando 

necessário, de conformidade com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 410275 Nr: 14951-65.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HALATTAN GALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT, LILIAN CRISTINA FLORENZANO DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:14944, MARCIANO XAVIER - OAB:, RAFAELA GALESKI - 

OAB:20401/0

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:5 (CINCO)

Intimando:DRA.KILZA GIUSTI GALESKI- OAB- 8660/MT

DRA.LILIAN CRISTINA FLORENZANO DA SILVA OLIVEIRA- OAB-14944

DRA.RAFAELA GALESKI- 20401/0

DR.MARCIANO XAVIER2

Finalidade:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA:

INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

27/06/2018, ÀS 09:40 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:CERTIFICO E DOU FÉ QUE, visando a readequação da 

pauta de audiências do dia 27/06/2018, em razão da Portaria n° 

629/2018/PRES, publicada no DJE N° 10254, 11/05/2018, versa sobre 

ponto facultativo em dias de jogos da Copa do Mundo FIFA 2018, com a 

participação da Seleção Brasileira de Futebol. que de acordo com o 

documento , o dia 22 de junho (sexta-feira) será ponto facultativo no 

âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, em razão do jogo Brasil X 

Costa rica. No dia 27 de junho (quarta-feira) o expediente ocorrerá da s8h 

às 12h, em virtude do jogo Brasil x Sérvia. Pelo que, a MMª Juíza de Direito 

determinou que as audiências agendadas para o dia 27/06/2018, que o 

expediente será no período da manhã, readequasse somente, ou seja: DIA 

27/06/2018,às 09h40mim..”

Nome do Servidor (digitador):ALZIRA SILVA

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 518127 Nr: 10323-28.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS PEREIRA BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:OAB/MT 17.816

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

PRAZO: 05 (cinco) DIAS

AUTOS Nº 10323-28.2018.811.0042. Cód. 518127

ESPÉCIE: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): DOUGLAS PEREIRA BISPO

INTIMANDO: DRA. CAMILA MOURA FEITOZA. OAB/MT: 17816

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, 

para comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

28/06/2018, ÀS 13:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos. Designo o dia 28/06/2018 às 13:30 horas 

para realização da audiência (01 testemunha). Comunique-se o juízo 

deprecante. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thiago de Souza 

Santos, digitei.

Cuiabá - MT, 16 de maio de 2018.

Joilson Ribeiro

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 521823 Nr: 13836-04.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELICA RODRIGUES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE MARIE DE SOUZA - 

OAB:9439-A

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DRA. MICHELLE MARIE DE SOUZA. OAB/MT: 9439-A

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

25/06/2018, ÀS 16:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos. Designo o dia 25/06/2018 às 16:30 horas para 

realização da audiência (01 testemunha). Comunique-se o juízo 

deprecante. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 518127 Nr: 10323-28.2018.811.0042
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:OAB/MT 17.816

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DRA. CAMILA MOURA FEITOZA. OAB/MT: 17816

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

2806/2018, ÀS 13:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos. Designo o dia 13/05/2018 às 16:45 horas para 

realização da audiência (01 testemunha). Comunique-se o juízo 

deprecante. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 425696 Nr: 899-30.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS RODRIGUES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:7304-A, MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO - OAB:18625

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:5 (CINCO)

Intimando:MARCELA LEÃO SOARES

MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO

Finalidade:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA:

INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

27/06/2018, ÀS 08:45 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:“CERTIFICO E DOU FÉ QUE, visando a readequação da 

pauta de audiências do dia 27/06/2018, em razão da Portaria n° 

629/2018/PRES, publicada no DJE N° 10254, 11/05/2018, versa sobre 

ponto facultativo em dias de jogos da Copa do Mundo FIFA 2018, com a 

participação da Seleção Brasileira de Futebol. que de acordo com o 

documento , o dia 22 de junho (sexta-feira) será ponto facultativo no 

âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, em razão do jogo Brasil X 

Costa rica. No dia 27 de junho (quarta-feira) o expediente ocorrerá da s8h 

às 12h, em virtude do jogo Brasil x Sérvia. Pelo que, a MMª Juíza de Direito 

determinou que as audiências agendadas para o dia 27/06/2018, que o 

expediente será no período da manhã, readequassem somente, ou seja: 

DIA 27/06/2018,às 08h45mim.

Nome do Servidor (digitador):ALZIRA SILVA

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 489835 Nr: 29287-06.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDINO LIMA, FLAVIANE FERNANDES 

BOMDESPACHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FLAVIANE FERNANDES BOMDESPACHO, 

Rg: 22996087, Filiação: Vergilina Fernades Bomdespacho e Fabio do 

Bomdespacho, data de nascimento: 12/02/1998, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 12 de fevereiro de 2017, por volta das 19h00min, 

em estabelecimento comercial denominado Davi Veículos, situado na Beira 

Rio, bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT, os denunciados Geraldino e 

Flaviane, subtraíram para si, mediante rompimento de obstáculo, 

pertencentes ao referido comércio.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 29287-06.2017.811.0042 (Código: 

489835)AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU(S): GERALDINO 

LIMAFLAVIANE FERNANDES BOMDESPACHOVistos etc.Compulsando os 

autos, verifica-se que os réus GERALDINO LIMA e FLAVIANE 

FERNANDES BOMDESPACHO não foram citados pessoalmente, diante 

disso, acolho o parecer ministerial de fl. 62 e determino que o acusado 

GERALDINO LIMA seja citado pessoalmente no endereço declinado pelo 

Parquet e, que a acusada FLAVIANE FERNANDES BOMDESPACHO seja 

citada por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na 

resposta, os acusados poderão 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 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal dos 

acusados ou defensor constituído.Efetuada a citação e não 

comparecendo os implicados, certifique-se e abra-se novas vistas ao 

Ministério Público.Às providências.Cuiabá-MT, 09 de maio de 2018.LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Willian Marcelo Salgado, 

digitei.

Cuiabá, 15 de maio de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371737 Nr: 12444-68.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEYTIANE JANYNY VIEIRA SILVA, KATIELE 

LIRIA CORONEL DE ALMEIDA, CLAUDISTONE DE SOUSA MENESES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA FIGUEIREDO SÁ - 

OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDISTONE DE SOUSA MENESES, 

Cpf: 60305667335, Rg: 035523932008-4, Filiação: Maria Oneide de Sousa 

Meneses, data de nascimento: 12/12/1989, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), Telefone 9254-0825. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual 

para:- CONDENAR o acusado CLAUDISTONE DE SOUSA MENESES, 

qualificado nos autos, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, 

inciso II, c.c. art. 61, inciso II, alínea “c”. ambos do Código Penal, com a 

aplicação da atenuante descrita no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código 

Penal;- CONDENAR a acusada KATIELE LIRIA CORONEL DE ALMEIDA, 

qualificada nos autos, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, 

inciso II, c.c. art. 61, inciso II, alínea “c”, ambos do Código Penal;- 

CONDENAR a acusada KEYTIANE JANYNY VIEIRA SILVA, qualificada nos 

autos, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, incisos I e II, c.c. art. 
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61, inciso II, alínea “c”, c.c. art. 307, c.c. art. 69, todos do Código Penal.4. 

Dosimetria:Passo, consequentemente, à dosimetria da pena. 4.1. RÉU 

CLAUDISTONE DE SOUSA MENESES:a) Circunstâncias judiciais:A 

culpabilidade é comum à espécie. Não há nos autos registros de 

antecedentes criminais, sendo o acusado primário. Não há elementos para 

se aferir a conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos do 

crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime não 

destoam da normalidade para este tipo de crime. As consequências do 

crime não foram graves. O comportamento da vítima em nada contribuiu 

para o resultado. Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, 

hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) 

anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.b) Circunstâncias legais:Presente 

a atenuante da confissão espontânea e a agravante da 

dissimulação.Nestes casos em que há concurso de circunstâncias 

agravantes e atenuantes o E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento 

dos Embargos de Divergência nº 1.154.752/RS firmou entendimento no 

sentido da possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão 

espontânea e a agravante da reincidência. Dessa forma, esse raciocínio, 

mutatis mutandis, assemelha-se à presente hipótese, por se tratar da 

possibilidade de compensação entre circunstâncias igualmente 

preponderantes, a saber, a agravante de crime cometido mediante 

dissimulação a atenuante da confissão espontânea, portanto, com a 

compensação das circunstâncias legais da confissão espontânea e da 

pratica de crime contra idoso, mantenho a pena, mantenho a pena em 04 

(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.c) Causas de diminuição e 

de aumento de pena:Presente a causa majorante descrita no art. 157, § 

2º, inciso II, do Código Penal, pelo concurso de pessoas. Assim, em 

virtude do que dispõe a Súmula 443 do STJ , elevo a pena em patamar 

mínimo de 1/3 (um terço), chegando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.d) Pena Definitiva:TORNO 

DEFINITIVA a pena do réu CLAUDISTONE DE SOUSA MENESES, já 

qualificado nos autos, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do 

salário mínimo vigente.e) Regime de Cumprimento da Pena:A reprimenda 

será cumprida em regime inicial SEMIABERTO conforme o art. 33, § 2º, b, 

do Código Penal.f) Da Substituição da Pena:Descabe qualquer substituição 

em razão da pena ser superior a 04 anos e o crime ter sido cometido com 

grave ameaça (art. 44, I, do Código Penal).4.2. RÉ KATIELE LIRIA 

CORONEL DE ALMEIDA:a) Circunstâncias judiciais:A culpabilidade é 

comum à espécie. Não há nos autos registros de antecedentes criminais, 

sendo a acusada primária. Não há elementos para se aferir a conduta 

social e a personalidade da acusada. Os motivos do crime são inerentes 

ao tipo penal. As circunstâncias do crime não destoam da normalidade 

para este tipo de crime. As consequências do crime não foram graves. O 

comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado. Posto isso, 

atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base 

no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.b) Circunstâncias legais:Presente a circunstância agravante da 

dissimulação, preconizada no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal. 

Em razão disso, majoro a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 02 dias 

multa, chegando, assim, à reprimenda provisória de 04 (quatro) anos e 06 

(seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Inexistem circunstâncias 

atenuantes a serem apreciadas. c) Causas de diminuição e de aumento de 

pena:Presente a causa majorante descrita no art. 157, § 2º, inciso II, do 

Código Penal, pelo concurso de pessoas. Assim, em virtude do que dispõe 

a Súmula 443 do STJ , elevo a pena em patamar mínimo de 1/3 (um terço), 

chegando em 06 (seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.d) 

Pena Definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena da ré KATIELE LIRIA CORONEL 

DE ALMEIDA, já qualificada nos autos, em 06 (seis) anos de reclusão e 16 

(dezesseis) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário 

mínimo vigente.e) Regime de Cumprimento da Pena:A reprimenda será 

cumprida em regime inicial SEMIABERTO conforme o art. 33, § 2º, b, do 

Código Penal.f) Da Substituição da Pena:Descabe qualquer substituição 

em razão da pena ser superior a 04 anos e o crime ter sido cometido com 

grave ameaça (art. 44, I, do Código Penal).4.3. RÉ KEYTIANE JANYNY 

VIEIRA SILVA:4.3.1. Crime de Roubo Majorado:a) Circunstâncias 

judiciais:A culpabilidade é comum à espécie. Não há nos autos registros 

de antecedentes criminais, sendo a acusada primária. Não há elementos 

para se aferir a conduta social e a personalidade da acusada. Os motivos 

do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime não 

destoam da normalidade para este tipo de crime. As consequências do 

crime não foram graves. O comportamento da vítima em nada contribuiu 

para o resultado. Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, 

hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) 

anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.b) Circunstâncias legais:Presente 

a circunstância agravante da dissimulação, preconizada no art. 61, inciso 

II, alínea “c”, do Código Penal. Em razão disso, majoro a pena em 06 (seis) 

meses de reclusão e 02 dias multa, chegando, assim, à reprimenda 

provisória de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) 

dias-multa. Inexistem circunstâncias atenuantes a serem apreciadas. c) 

Causas de diminuição e de aumento de pena:Presente a causa majorante 

descrita no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, pelo concurso de 

pessoas. Assim, em virtude do que dispõe a Súmula 443 do STJ , elevo a 

pena em patamar mínimo de 1/3 (um terço), chegando em 06 (seis) anos 

de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a qual torno definitiva para este 

crime4.3.2. Crime de Falsa Identidade:a) Circunstâncias judiciais:A 

culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta da ré normal à 

espécie. Não há registro de antecedentes criminais, sendo a acusada 

tecnicamente primária. Não há elementos para se auferir sua 

personalidade, nem sua conduta social. Os motivos do crime e as 

circunstâncias do fato são comuns à espécie. Posto isso, atento à diretriz 

do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, 

ou seja, em 03 (três) meses de detenção.b) Circunstâncias legais:Não há 

circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas.c) Causas 

de diminuição e de aumento de pena:Inexistem causas de aumento e de 

diminuição da pena a serem consideradas, razão pela qual torno definitiva 

a pena deste crime em 03 (três) meses de detenção.4.3.3. Concurso 

Material:Em atenção à regra do concurso material de crimes disposto no 

art. 69, do Código Penal, somo as penas do crime de Roubo Majorado [06 

(seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa] e Falsa Identidade 

[03 (três) meses de detenção], chegando ao patamar de 06 (seis) anos de 

reclusão, 03 (três) meses de detenção e 16 (dezesseis) dias-multa.4.3.4. 

Pena Definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena da ré KEYTIANE JANYNY 

VIEIRA SILVA, já qualificada nos autos, em 06 (seis) anos de reclusão, 03 

(três) meses de detenção e 16 (dezesseis) dias-multa, fixado o valor do 

dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.4.3.5. Regime de Cumprimento 

da Pena:A reprimenda será cumprida em regime inicial SEMIABERTO 

conforme o art. 33, § 2º, b, do Código Penal.4.3.6. Da Substituição da 

Pena:Descabe qualquer substituição em razão da pena ser superior a 04 

anos e o crime ter sido cometido com grave ameaça (art. 44, I, do Código 

Penal).5. Deliberações Finais:Com relação aos objetos apreendidos (fl. 

96), determino a destruição nos moldes da CNGC.Isento os acusados do 

pagamento das custas e despesas processuais.Intime-se a vítima, 

conforme determinação constante no artigo 201, § 2º do CPP.Eventual 

detração será realizada pelo juízo da execução.Com o trânsito em julgado, 

expeça-se guia para a execução da pena, instruindo-a com as peças, nos 

termos do que dispõe a CNGC.Após, comuniquem-se as condenações via 

sistema INFODIP, certifique-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hyago Gomes da 

Cunha, digitei.

Cuiabá, 15 de maio de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344374 Nr: 4584-50.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLAN GENTIL CARVALHO DA SILVA, 

ROBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IARA VANESSA OLIVEIRA 

ARAUJO - OAB:, IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:11.508

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DARLAN GENTIL CARVALHO DA SILVA, 

Cpf: . . -, Rg: 258835-5, Filiação: Vanilda Gentil Carvalho e Milton Francisco 

da Silva, data de nascimento: 08/03/1994, brasileiro(a), solteiro(a), chefe 

de expedição - transp. vila real, Telefone 98181019. atualmente em local 
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incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual 

para:- CONDENAR o réu DARLAN GENTIL CARVALHO DA SILVA, 

qualificado nos autos nas sanções descrita no art. 155, § 4º, inciso II, do 

Código Penal, com a aplicação das atenuantes descritas no art. 65, incisos 

I e II, do Código Penal;- ABSOLVER o réu ROBERTO DOS SANTOS, 

qualificado nos autos nos termos do art. 386, inciso V, do Código Penal.4. 

Dosimetria:Passo, consequentemente, à dosimetria da pena.4.1. 

Circunstâncias judiciais:A culpabilidade é comum à espécie. Não há nos 

autos registros de antecedentes criminais, sendo o acusado tecnicamente 

primário. Não há elementos para se aferir a conduta social e a 

personalidade do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo 

penal. As circunstâncias do crime não destoam da normalidade para este 

tipo de crime. As consequências do crime foram graves. O comportamento 

da vítima em nada contribuiu para o resultado.Posto isso, atento à diretriz 

do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, 

ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por 

considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.4.2. 

Circunstâncias legais:Inexistem circunstâncias agravantes a serem 

apreciadas. Não obstante haver reconhecido as atenuantes da maioridade 

relativa e da confissão espontânea, deixo de diminuir a pena por tê-la 

fixado no mínimo legal e não poder ir aquém deste quantum nesta fase.4.3. 

Causas de diminuição e de aumento de pena:Inexistem causas de aumento 

ou de diminuição da pena a serem consideradas.5. Pena Definitiva: TORNO 

DEFINITIVA a pena do réu DARLAN GENTIL CARVALHO DA SILVA, 

qualificado nos autos, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.6. 

Regime:A reprimenda será cumprida em regime inicial ABERTO conforme o 

art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.7. Deliberações Finais:Com relação aos 

objetos apreendidos (fl. 66), declaro o perdimento dos bens uma vez que 

não foram reclamados. Se as apreensões se referirem a objetos sem 

valor econômico, determino a sua destruição, e em se tratando de objetos 

que possuem valor econômico, proceda-se ao leilão ou doação, conforme 

cada caso, tudo conforme previsto na CNGC.Isento o acusado do 

pagamento das custas e despesas processuais.Com o trânsito em 

julgado, expeça-se guia para a execução da pena, instruindo-a com as 

peças, nos termos do que dispõe a CNGC.Após, comunique-se a 

condenação via sistema INFODIP, certifique-se e arquive-se. Intime-se a 

vítima, conforme determinação constante no artigo 201, § 2º do Código de 

Processo Penal. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018.LÍDIO MODESTO 

DA SILVA FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hyago Gomes da 

Cunha, digitei.

Cuiabá, 15 de maio de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372287 Nr: 13067-35.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR DOS SANTOS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUNIOR DOS SANTOS NOGUEIRA, Cpf: 

67820913215, Rg: 644-527, Filiação: Francisca dos Santos Nogueira e 

Jaco Vidal Nogueira, data de nascimento: 17/12/1980, brasileiro(a), natural 

de Porto Velho-RO, solteiro(a), Telefone 65 9 8448-3440. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida 

na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o 

acusado JUNIOR DOS SANTOS NOGUEIRA, pela prática do crime descrito 

no art. 157, caput, do Código Penal.4. Dosimetria:Passo, 

consequentemente, à dosimetria da pena. 4.1. Circunstâncias judiciais:A 

culpabilidade é comum à espécie. Não há nos autos registros de 

antecedentes criminais, sendo o acusado primário. Não há elementos para 

se aferir a conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos do 

crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime não 

destoam da normalidade para este tipo de crime. As consequências do 

crime não foram graves. O comportamento da vítima em nada contribuiu 

para o resultado. Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, 

hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) 

anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.4.2. Circunstâncias 

legais:Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem 

consideradas. 4.3. Causas de diminuição e de aumento de pena:Inexistem 

causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas.5. Pena 

Definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena do réu JUNIOR DOS SANTOS 

NOGUEIRA, já qualificado nos autos, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 

(dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo 

vigente.6. Do Regime de Cumprimento da Pena:A reprimenda será 

cumprida em regime inicial ABERTO conforme o art. 33, § 2º, c, do Código 

Penal.7. Da Substituição da Pena:Descabe qualquer substituição em razão 

do crime ter sido cometido com grave ameaça (art. 44, I, do Código 

Penal).8. Deliberações Finais:Não há objetos pendentes de 

destinação.Isento o acusado do pagamento das custas e despesas 

processuais.Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para a execução 

da pena, instruindo-a com as peças, nos termos do que dispõe a 

CNGC.Após, comunique-se a condenação via sistema INFODIP, 

c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e .  P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intimem-se.Cuiabá-MT, 02 de maio de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Willian Marcelo Salgado, 

digitei.

Cuiabá, 15 de maio de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344480 Nr: 4699-71.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI PEREIRA COLUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIDINEI PEREIRA COLUNA, Cpf: 

03477944160, Rg: 2111281, Filiação: Laudelina Pereira Coluna e Lucilo 

Coluna, data de nascimento: 11/07/1988, brasileiro(a), natural de Rio 

Branco-MT, solteiro(a), entregador, Telefone 9943-4650. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o 

acusado SIDINEI PEREIRA COLUNA, pela prática do crime descrito no art. 

14, da Lei n. 10.826/03, com a aplicação da atenuante descrita no art. 65, 

inciso III, alínea “d”, do Código Penal.4. Dosimetria:Passo, 

consequentemente, à dosimetria da pena. 4.1. Circunstâncias judiciais:A 

culpabilidade é comum à espécie. Não há nos autos registros de 

antecedentes criminais, sendo o acusado primário. Não há elementos para 

se aferir a conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos do 

crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime não 

destoam da normalidade para este tipo de crime. As consequências do 

crime não foram graves. Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código 

Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) 

ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.4.2. Circunstâncias legais:Inexistem 

circunstâncias agravantes a serem apreciadas. Não obstante haver 
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reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixo de diminuir a 

pena por tê-la fixado no mínimo legal e não poder ir aquém deste quantum 

nesta fase.4.3. Causas de diminuição e de aumento de pena:Inexistem 

causas de aumento e de diminuição da pena a serem consideradas. 5. 

Pena definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena do réu SIDINEI PEREIRA 

COLUNA, qualificado nos autos, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal.6. Do Regime de 

Cumprimento da Pena:Ante a pena aplicada ao acusado na prática de 

crime contra o patrimônio, fixo como regime inicial de cumprimento da pena 

o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.7. 

Deliberações Finais:A arma de fogo e munições já foram devidamente 

destinadas (fl. 93) e com relação ao valor apreendido na posse do 

acusado (fls. 44 e 51), decreto o perdimento ante a condenação do 

mesmo na presente sentença, nos termos da CNGC.Isento o acusado do 

pagamento das custas e despesas processuais.Após, comunique-se a 

condenação via sistema INFODIP, certifique-se e arquive-se.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cuiabá-MT, 02 de maio de 2018.LÍDIO MODESTO 

DA SILVA FILHOJuiz 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, Willian Marcelo Salgado, 

digitei.

Cuiabá, 15 de maio de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 313924 Nr: 12603-16.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA GABRYELLE ALVES 

- OAB:

 Vistos etc.

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Declaro encerrada a instrução.

III – Segue sentença anexa ao processo.

IV – Saem os presentes intimados da sentença.

V - Às providencias.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

 Promotor de Justiça

 LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 320322 Nr: 20043-63.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDINELLI GALIANO DA SILVA, MARCELO 

FABIO CORREA, FERNANDO VICTOR CORREA BAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIANE CORREA BAIA - 

OAB:, NADESKA CALMON FREITAS - OAB:11548/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 20043-63.2011.811.0042 (CÓDIGO: 320322)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: RONDINELLI GALIANO DA SILVA

 MARCELO FABIO CORREA

 FERNANDO VICTOR CORREA BAIA

 Vistos etc.

I - Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desta Vara, REVOGO a decisão anterior que designou audiência de 

instrução e julgamento nestes autos.

II - Contudo este juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e 

oitenta dias, exceto naqueles reservados para os processos de réus 

presos, bem como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das 

Metas estabelecidas pelo CNJ.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

III - Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 11 de maio de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 313924 Nr: 12603-16.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA GABRYELLE ALVES 

- OAB:

 Vistos etc.Cuida-se de ação penal instaurada pelo Ministério Público 

Estadual que ofereceu denúncia contra WESLEY SABINO, devidamente 

qualificados nos autos, atribuindo-lhes a prática do ilícito tipificado no art. 

157, § 2º, I, do Código Penal.Narra o Parquet que no dia 05 de agosto de 

2011 o denunciado foi preso por policiais roubou bens da vítima, simulando 

estar armado.A denúncia foi recebida em 21.10.2011 (fl. 67).Durante a 

instrução processual realizada nesta data foi ouvida uma testemunha, bem 

como decretada a revelia do réu. Em alegações orais o Ministério Público 

Estadual requer o reconhecimento da prescrição e a Defesa requer o 

mesmo.É a síntese do necessário. Fundamento. Decido.Conforme 

consignado no relatório, o Ministério Público ofereceu denúncia em 

desfavor de WESLEY SABINO, devidamente qualificados nos autos, 

atribuindo-lhes a prática do ilícito tipificado no art. 157, § 2º, I, do Código 

Penal.A materialidade do delito está devidamente comprovada por meio do 

Boletim de Ocorrência (fl. 32), Auto de Avaliação (fl. 36) e Termo de 

Apreensão (fl. 33).No que diz respeito ao crime de rouboa pena mínima é 

de 4 anos e a denúncia foi recebida em 2011 e, caso condenado por este 

crime, o réu pegaria pena mínima e esta já estaria prescrita, diante do 

decurso de mais de 4 anos do recebimento da denúncia e a presente 

data.Digo isso pois o réu era menor de 21 anos na data do crime e isso 

leva a prescrição à metade, tendo já decorridos quatro anos da data do 

recebimento da denúncia.Acolho o pedido feito pelas partes, uma vez que 

o fato de haver simulação de arma não majora o crime, de modo que a 

pena é de quatro anos, a qual prescreve em oito anos e, no caso 

concreto, prescreve pela metade, ou seja, quatro anos, tempo este já 

decorrido, descontado o tempo que o feito esteve suspenso.Isto posto, 

por tudo mais que dos autos consta e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

do réu WESLEY SABINO em relação ao crime do art. 157, do CP, o que 

faço com fulcro nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso V, c.c. artigo 61 do 

Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 376309 Nr: 17663-62.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO CARDOSO FELIX - 

OAB:

 Vistos etc.

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Declaro encerrada a instrução.

III – Defiro o pedido das partes e declino a competência para um dos juízos 

da Justiça Federal da Capital. Dê-se baixa.

IV – Às providencias.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE
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 Promotor de Justiça

 LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 110209 Nr: 14396-29.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GHALL - 

OAB:

 Cód. 110209

Vistos etc.

Considerando a decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) determinando que seja suspensa em todo o território nacional a 

tramitação dos processos individuais ou coletivos que discutam se é ou 

não necessária a apreensão e a perícia de arma de fogo para incidência 

de aumento de pena nos delitos de roubo, determino a suspensão dos 

presentes autos até o julgamento do referido assunto catalogado como 

TEMA 991 do STJ, conforme determinação abaixo:

“EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DO PROCESSO AO RITO 

DOS RECURSOS REPETITIVOS (RISTJ, ART. 257-C). ROUBO MAJORADO. 

ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DA APREENSÃO E 

DA PERÍCIA DA ARMA DE FOGO PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO 

ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. AFETADO O RECURSO AO RITO 

DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS, NOS TERMOS DO ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 E DA RESOLUÇÃO 

STJ N. 8/2008, PARA CONSOLIDAR O ENTENDIMENTO ACERCA DA 

QUESTÃO JURÍDICA DISPOSTA NOS AUTOS. Afetação deste processo ao 

rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos do art. 1.036 e 

seguintes do Código de Processo Civil/2015 e da Resolução STJ n. 8/2008, 

para consolidar o entendimento acerca da seguinte questão jurídica: Se é 

ou não necessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a 

incidência da majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal. (RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.711.986 - MG (2017/0313941-4) RELATOR: MINISTRO 

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. RECORRENTE: JEFFERSON DE SOUZA FIALHO 

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS)”.

Após, com o julgamento, impulsione os autos.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 15 de maio de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 508099 Nr: 910-88.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO BARROS DA SILVA, LEONEL BRAGA 

GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIS MALHEIROS 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:, PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:2462, 

VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA Nº 910-88.2018.811.0042 (Código: 508099)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉUS: DARIO BARROS DA SILVA

 LEONEL BRAGA GOUVEIA

 Vistos.

O acusado DARIO BARROS DA SILVA, qualificado nos autos, postula pela 

restituição do aparelho celular Samsung Galaxi S8, da quantia em dinheiro 

de R$ 3.400,00 e do documento de identidade original em seu nome, todos 

de sua propriedade (fls. 180/181).

O Ministério Público manifestou-se pela restituição apenas do aparelho 

celular e da quantia em dinheiro (fl. 182/183).

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, observo que o acusado DARIO BARROS DA 

SILVA comprovou a propriedade do aparelho celular e juntou a estes 

autos documento que comprova a propriedade, conforme se infere na fl. 

181.

Verifico também, que o valor de R$ 3.414,00 (três mil, quatrocentos e 

quatorze reais) apreendido com o mesmo à fl. 57, aparentemente não tem 

qualquer relação com os fatos descritos nos autos, devendo ser restituído 

ao acusado.

Com relação ao documento de identidade requerido, verifico que o crime 

supostamente cometido pelo acusado é o de uso de documento falso, 

sendo assim, não há a possibilidade, ao menos por ora, de se restituir 

qualquer documento que fora apreendido em posse dos acusados.

Sendo assim, DEFIRO apenas a restituição do aparelho celular Samsung 

Galaxi S8 e da quantia em dinheiro de R$ 3.414,00 (três mil, quatrocentos 

e quatorze reais) ao acusado DARIO BARROS DA SILVA, nos termos do 

pedido.

 Por fim, cumpra-se o requerido pelo Ministério Público no Item II de fl. 183.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 14 de maio de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 422128 Nr: 27717-53.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRRDA, TFDS, DMCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT, LUIS FERNANDO L NAVARRO - OAB:

 Aberta a audiência, cumpridas as formalidades legais e apregoadas as 

partes, o MM Juiz de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às 

circunstâncias da prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), 

vinculadas à análise das providências cautelares, conforme mídia 

audiovisual que segue em anexo.

 Em seguida o MM Juiz de Direito concedeu a palavra ao Ministério Público 

para manifestar quanto à regularidade da prisão, bem como acerca das 

hipóteses previstas no artigo 310 e/ou art. 319, ambos do Código de 

Processo Penal, tendo o mesmo pugnado pela soltura do custodiado, uma 

vez que sua prisão é ilegal, conforme termos gravados em mídia 

audiovisual.

Em seguida o MM Juiz de Direito concedeu-se a palavra à Defesa que 

pugnou pela revogação da prisão do autuado, pois sua prisão se deu de 

forma ilegal, conforme razões registradas em arquivo de áudio, bem como 

pela juntada da procuração.

DELIBERAÇÃO

O MM Juiz proferiu decisão oral, cuja fundamentação está registrada no 

arquivo de áudio e vídeo e parte dispositiva segue transcrita:

“Desta forma, expeça-se imediatamente ALVARÁ DE SOLTURA, para que 

o custodiado DANYLO MORENO CARMO DE SOUZA seja posto em 

liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso”.

Certifique-se a baixa no Sistema de Banco de Mandados do CNJ, a fim de 

evitar futuros prejuízos ao cidadão, bem como oficie-se à POLITEC 

visando dar baixa no mandado de nº 395741 por definitivo (fl. 210).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 344617 Nr: 4838-23.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO JOÃO BARBOSA OLIVEIRA, PAULO 

FELIX VIEIRA, GREDES WILKER DE OLIVEIRA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ AÉCIO PIRES SALOMÉ - 

OAB:3111/TO, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC, OILSON 

AMORIM DOS REIS - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 4838-23.2013.811.0042 (CÓDIGO: 344617) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉUS: SAULO JOÃO BARBOSA OLIVEIRA 

PAULO FELIX VIEIRA GREDES WILKER DE OLIVEIRA MEDEIROS 

SENTENÇA 3. Dispositivo: Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia e ABSOLVO o acusado 

GREDES WILKER DE OLIVEIRA MEDEIROS, devidamente qualificado nos 

autos, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. 4. 
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Deliberações Finais: Intime-se a vítima, conforme determinação constante 

no artigo 201, § 2º do Código de Processo Penal. Transitando em julgado a 

presente sentença, procedam-se as baixas e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos, comunicando-se aos órgãos competentes. Com 

relação às apreensões de fl. 75, declaro o perdimento dos bens uma vez 

que não foram reclamados. Se as apreensões se referirem a objetos sem 

valor econômico, determino a sua destruição, e em se tratando de objetos 

que possuem valor econômico, proceda-se ao leilão ou doação, conforme 

cada caso, tudo conforme previsto na CNGC. Por fim, com relação aos 

acusados PAULO FELIX VIEIRA e SAULO JOÃO BARBOSA OLIVEIRA, 

remetam-se os autos ao Arquivo Provisório, tendo em vista as decisões 

de fls. 163 e 208. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, 14 de 

maio de 2018. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 356360 Nr: 18284-93.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES HERSON REIS DA SILVA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGER FERNANDES - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 18284-93.2013.811.0042 (CÓDIGO: 356360) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: ULISSES HERSON REIS DA SILVA 

CONCEIÇÃO SENTENÇA 3. Dispositivo: Por todo o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia formulada 

pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o acusado ULISSES 

HERSON REIS DA SILVA CONCEIÇÃO, pela prática do crime descrito no 

art. 157, caput, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. 5. Pena 

Definitiva: TORNO DEFINITIVA a pena do réu ULISSES HERSON REIS DA 

SILVA CONCEIÇÃO, já qualificado nos autos, em 02 (dois) anos e 08 (oito) 

meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 

1/30 do salário mínimo vigente. 6. Do Regime de Cumprimento da Pena: A 

reprimenda será cumprida em regime inicial ABERTO conforme o art. 33, § 

2º, c, do Código Penal. 7. Da Substituição da Pena: Descabe qualquer 

substituição em razão do crime ter sido cometido com grave ameaça (art. 

44, I, do Código Penal). 8. Deliberações Finais: Não há objetos pendentes 

de destinação. Com relação ao valor pago pela fiança (fl. 96), declaro o 

perdimento do mesmo ante a condenação do acusado nestes autos, nos 

termos da CNGC. Isento o acusado do pagamento das custas e despesas 

processuais. Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para a execução 

da pena, instruindo-a com as peças, nos termos do que dispõe a CNGC. 

Após, comunique-se a condenação via sistema INFODIP, certifique-se e 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, 02 de maio 

de 2018. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 332414 Nr: 12930-24.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Vistos etc.

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Declaro encerrada a instrução.

III – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal.

 IV – Às providencias.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 .

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

 Promotor de Justiça

 ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO

Advogada de defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 319696 Nr: 19368-03.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON SARAIVA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:

 Cód. 319696

Vistos etc.

Considerando a decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) determinando que seja suspensa em todo o território nacional a 

tramitação dos processos individuais ou coletivos que discutam se é ou 

não necessária a apreensão e a perícia de arma de fogo para incidência 

de aumento de pena nos delitos de roubo, determino a suspensão dos 

presentes autos até o julgamento do referido assunto catalogado como 

TEMA 991 do STJ, conforme determinação abaixo:

“EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DO PROCESSO AO RITO 

DOS RECURSOS REPETITIVOS (RISTJ, ART. 257-C). ROUBO MAJORADO. 

ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DA APREENSÃO E 

DA PERÍCIA DA ARMA DE FOGO PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO 

ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. AFETADO O RECURSO AO RITO 

DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS, NOS TERMOS DO ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 E DA RESOLUÇÃO 

STJ N. 8/2008, PARA CONSOLIDAR O ENTENDIMENTO ACERCA DA 

QUESTÃO JURÍDICA DISPOSTA NOS AUTOS. Afetação deste processo ao 

rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos do art. 1.036 e 

seguintes do Código de Processo Civil/2015 e da Resolução STJ n. 8/2008, 

para consolidar o entendimento acerca da seguinte questão jurídica: Se é 

ou não necessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a 

incidência da majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal. (RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.711.986 - MG (2017/0313941-4) RELATOR: MINISTRO 

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. RECORRENTE: JEFFERSON DE SOUZA FIALHO 

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS)”.

Após, com o julgamento, impulsione os autos.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 15 de maio de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 378221 Nr: 19777-71.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEMIR GOMES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473/B

 Intime-se a Defesa do acusado Valtemir para ratifique ou retifique seus 

memoriais já apresentados.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 496070 Nr: 35288-07.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL FRANCISCO SALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANIEL FRANCISCO SALLES, Cpf: 

27423719153, Rg: 221143, Filiação: Josefa Francisco de Salles e Jose 

Francisco de Salles, data de nascimento: 26/06/1959, brasileiro(a), natural 

de Rondonopolis-MT, solteiro(a), pedreiro/autonomo. 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 
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resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 31 de agosto de 2017, por volta das 15h55min, 

na Avenida Z, Aeroporto, Bairro Jardim Industrial Cuiabá/MT, o denunciado 

DANIEL portava 01 (uma) arma de fogo, espingarda de pressão adaptada 

para efetuar disparo, sem autorização e em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 35288-07.2017.811.0042 (Código: 

496070)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: DANIEL 

FRANCISCO SALLESVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o 

réu DANIEL FRANCISCO SALLES não foi citado, diante disso, acolho o 

parecer ministerial de fl. 79 e determino que o acusado seja citado por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 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 08 (oito), qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo para a defesa 

começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou 

defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo o implicado, 

certifique-se e abra-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 08 de maio de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Willian Marcelo Salgado, 

digitei.

Cuiabá, 16 de maio de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 412802 Nr: 17647-74.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRIC WILLIAN PEREIRA, DIORGINIS CURVO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, por consequência, 

CONDENO os acusados:- ÉRIC WILLIAN PEREIRA, devidamente qualificado 

nos autos, atribuindo-lhe a prática dos delitos tipificados nos artigos 14, 

“caput”, da Lei nº 10.826/03 c.c. art. 180, “caput”, c.c. art. 69, ambos do 

Código Pedal, c.c. art. 65, III, “d”, todos do Código Penal.- DIORGINIS 

CURVO DE SOUZA, qualificado nos autos em exame, pela prática da 

conduta típica descrita no art. 14, da lei nº 10.826/03 (ocultação), c.c. art. 

65, inc. III, “d”, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 316065 Nr: 15141-67.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSO VITAL DA SILVA, JUAREZ CARDOSO 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o réu EDILSO VITAL DA SILVA qualificado nos autos, como 

incurso nas sanções do art. 155, § 4º, incisos II e IV, c.c art. 65, Inc. III, 

alínea “d”, ambos do Código Penal e o réu JUAREZ CARDOSO SILVA, 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso 

IV, do Código Penal, c.c art. 65, Inc. III, alínea “d”, ambos do Código Penal.4. 

Dosimetria.A pena prevista para o crime de furto qualificado é de 02 (dois) 

a 08 (oito) anos de reclusão e multa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 315855 Nr: 14931-16.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAULIO DO CARMO VIEIRA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MOREIRA LEITE 

MAHON - OAB:6363/MT, SELMA PAES - OAB:

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia e ABSOLVO o denunciado BRAULIO DO CARMO VIEIRA DE 

MELO, devidamente qualificado nos autos em exame, nos termos do artigo 

386, inciso VII, do Código de Processo Penal.4. Objetos 

apreendidos.Quanto às armas de fogo/munições apreendidas no presente 

feito, já foram devidamente destinadas conforme decisão de fl. 825.5. 

Deliberações finais.P.R.I.Notifique-se o representante do Ministério 

Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.Cumpra-se.Cuiabá (MT), 16 de maio de 

2018LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 382114 Nr: 23945-19.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL ALVARO DE ASSIS, MARIOEDIS 

BARREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Diante do exposto, comprovadas a materialidade e autoria delitivas JULGO 

PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os réus ISRAEL ALVARO DE 

ASSIS, qualificado nos autos, na pena do delito tipificado no art. 157, § 2º, 

inciso II, c.c. art. 65, inc. II, alínea “d”, ambos do Código Penal e MARIOEDIS 

BARREIRO, qualificado nos autos, na pena do delito tipificado no art. 157, 

§ 2º, inciso II, do Código Penal. 4. Dosimetria:Em obediência ao princípio 

constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria, nos moldes 

preconizados pelo art. 68 do Código Penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 506415 Nr: 45381-29.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON HAYLTON RODRIGUES SOARES, 

BRUNO VINICIUS PEREIRA BRITES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO EPIFANIO DA SILVA 

FILHO - OAB:

 INTIMO A DEFESA DO RÉU BRUNO, PARA NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR MEMORIAIS ESCRITOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 477267 Nr: 17104-03.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE ARAUJO FRANCO, KELITA 

PRISCILA NOGUEIRA SANTOS, ATAMIRIS RIBEIRO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE CLARA ALVES 

ADAMCZYK - OAB:13494

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 17104-03.2017.811.0042 (CÓDIGO: 477267)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): JOÃO PAULO DE ARAUJO

 KETILA PRISCILA NOGUEIRA SANTOS

 ATAMIRIS RIBEIRO DE MOURA

Vistos.

 Do exame dos autos, verifica-se que as respostas iniciais dos acusados 

não contêm preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 347 de 558



foram juntados documentos novos, razão por que desnecessária a oitiva 

da parte contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 409, 

do CPP.

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual.

Em dando seguimento ao feito, deve ser designada audiência única de 

instrução e julgamento do que trata o artigo 400, do CPP, contudo este 

juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, 

exceto naqueles reservados para os processos de réus presos, bem 

como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das Metas 

estabelecidas pelo CNJ.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 14 de maio de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 510591 Nr: 3271-78.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ODILON FERNANDO WALTRICK BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TURCATO - OAB:8127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 510591

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

 Trata-se de pedido de restituição do veículo automotor GOL, placa QBJ 

1062, apreendido perante os autos Cód. 505474.

O MP se manifestou contrariamente.

Relatado decido.

Pois bem. Compulsando os autos verifica-se o pedido de restituição foi 

realizado pelo, Sr. Odilon Fernando Waltrick Branco, representante da 

empresa a qual o veiculo pretendido pertence.

Todavia, o ora requerente não possui capacidade postulatória para tal, 

sendo certo que esse pleito deveria ser realizado por advogado 

devidamente constituído e devidamente inscrito junto a OAB.

Nesse sentido:

“Mandado de Segurança Pedido de restituição de bens apreendidos 

Invocação da tutela jurisdicional pelo impetrante, sem que estivesse 

representado por advogado legalmente habilitado Ausência de capacidade 

postulatória Extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência 

de condições tidas como indispensáveis para o exercício da presente 

ação 'Mandamus' indeferido liminarmente." (TJSP- MS nº 

1207753020128260000, Rel. Salles Abreu, 4ª Câmara de Direito Criminal, 

julgado em 26.06.2012, publicado em 27.06.2012)

 Dessa forma, INDEFIRO o pedido de restituição ante a falta de capacidade 

postulatória do requerente.

 Ciência ao MP. Intime-se.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, 4 de maio de 2018.

 SILVANA FERRER ARRUDA

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 480921 Nr: 20686-11.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL ALVARES DA SILVA, JHONATHAN 

FERNANDES VARANDA DE SOUZA, IURY ANTONIO MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RODRIGO MOREIRA MARINHO - 

OAB:18791/MT, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Dessa forma, INDEFIRO O PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO 

PREVENTIVA do réu IURY ANTONIO MAGALHÃES, nos moldes já 

delineados, deixando de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas 

da prisão e previstas na Lei nº 12.403/2011 porque, ao que parece, 

incabíveis ao caso, pelo menos por ora, devendo o réu permanecer 

recolhido até ulteriores deliberações.No mais, diante da informação 

prestada à fl. 207, DETERMINO seja expedido imediatamente intimação, via 

DJE, ao Advogado Rodrigo Moreira Marinho, OAB nº 18791 para, no prazo 

legal, apresentar a resposta à acusação do réu Jhonathan Fernandes 

Varanda de Souza, bem como procuração.Decorrido o prazo legal para a 

apresentação da resposta à acusação, abra-se vistas dos autos à 

Defensoria Pública proceder tal, como já determinado à fl. 205, último 

parágrafo.Com a apresentação de resposta à acusação, imediatamente 

concluso para designação da audiência de instrução e julgamento. 

Intime-se. Ciência ao MP. Cumpra-se expedindo o necessário com 

URGÊNCIA. Cuiabá/MT, 4 de maio de 2018.SILVANA FERRER 

ARRUDAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 480921 Nr: 20686-11.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL ALVARES DA SILVA, JHONATHAN 

FERNANDES VARANDA DE SOUZA, IURY ANTONIO MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RODRIGO MOREIRA MARINHO - 

OAB:18791/MT, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Em razão da informação da constituição do Dr. RODRIGO MOREIRA 

MARINHO, OAB 18791, para a Defesa do acusado JHONATHAN 

FERNANDES VARANDA DE SOUZA, INTIIMO o douto Advogado para 

apresentação de Resposta á Acusação no Prazo Legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 508474 Nr: 1277-15.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO HUMBERTO FIXINA BILIO, 

MAQUICIEL ANDRADE MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackeline M. Martins 

Pacheco - OAB:10402/MT

 Isto posto, nos termos do artigo 316 do CPP, REVOGO A PRISÃO 

PREVENTIVA do acusado MAURICIO HUMBERTO FIXINA BÍLIO, mediante o 

cumprimento das MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO 

CPP:I – Comparecer a todos os atos em que haja necessidade de sua 

presença;II – Manter o comprovante de residência atualizado, da mesma 

forma o número de telefone para contato, comunicando-se o juízo 

qualquer alteração ou mudança;III – Juntada, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, de comprovante de endereço atualizado;IV – Recolhimento de 

forma integral em seu próprio domicilio nos dias de folga (sábados, 

domingos e feriados, durante o dia e durante a noite), além do 

recolhimento domiciliar nos dias úteis, no período das 20hrs da noite até as 

06hrs da manhã, salvo comprovada existência de ocupação lícita que o 

force a permanecer nas dependências do local onde exerce seu 

trabalho;Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA se por outro 

motivo não estiver preso, consignando as advertências legais.NO ATO DO 

CUMPRIMENTO DO ALVARÁ DE SOLTURA DEVERÁ SER INFORMADO 

PELO ACUSADO O ENDEREÇO EM QUE PODERÁ SER LOCALIZADO APÓS 

A SAÍDA DA PRISÃO.Advirta o acusado que o descumprimento das 

citadas medidas poderá culminar na aplicação de outras medidas 

cautelares mais gravosas ou até na decretação da prisão 

preventiva.Comunique-se a(s) vítima(s) quanto a concessão de liberdade 

ao réu.Recolham-se eventuais mandados de prisão expedidos em 

desfavor do acusado provenientes deste feito, procedendo-se as baixas, 

anotações e comunicações necessárias. INDEFIRO o pedido de 

restituição, sobretudo porque sequer foram indicados os documentos 
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pretendidos, a possibilitar a análise dos pleitos pelo Juízo.Ciência ao MP. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá/MT, 15 de maio de 

2018.SILVANA FERRER ARRUDA Juíza de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 339276 Nr: 20782-02.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WIRES ALVES GUERRA, ELISON VELOSO 

MAZARRO, JULIANA FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 Processo crime nº 20782-02.2012.811.0042

Vistos etc,...

Considerando que esta Magistrada foi designada para realizar as 

audiências de custódia na data de 24/10/2017, redesigno a audiência do 

presente feito para o dia 25/09/2018, às 13h45min

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de setembro de 2017.

 Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 415555 Nr: 20619-17.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLYSON NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA, 

JEAN EDUARDO SOARES E SOUZA, ALEX KARDEC DA COSTA, 

STEFANNY CAROL GOMES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:20006/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT, 

VALDEVINO VIEIRA GUIMARÃES - OAB:17692/MT

 Processo Crime nº. 20619-17.2015.811.0042

Vistos etc,...

Considerando a readequação da pauta para realização de audiências de 

réu preso, redesigno o dia 27/09/2018 às 13h45min para audiência de 

instrução e julgamento.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de outubro de 2017.

Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 67157 Nr: 1987-89.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVER HENRIQUE SOUZA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA NEPOMUCENO 

CABRAL - OAB:5344/MT, LAURA FABIANA LEÃO DE BARROS - 

OAB:MT 12366-B

 "(...) Diante da mudança de endereço do Acusado, não informada nos 

autos (fls. 208), nos termos do art. 367 do CPP declaro sua Revelia e 

determino que os autos prossigam sem sua presença. Abram-se vista dos 

autos às Partes para se manifestem na fase do art. 402 do CPP.(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 403695 Nr: 8103-62.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO PAULO PIRES DE MIRANDA FILHO, 

HELENILTON DE PAULA SOARES, ONÉSIMO JOSÉ DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELUI CALONGAS ALI 

DAHROUGE - OAB:4.300, HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE - 

OAB:4300, HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE - OAB:4300/MT, JOSÉ 

CARLOS PINTO - OAB:2286/MT

 "Diante dos argumentos apresentados pela Defesa às fls. 368-370 e em 

que pese a alegação de que o acusado Helenilton não teve oportunidade 

para arrolar testemunhas entendo que, conforme afirmei na decisão de fls. 

362, tais afirmações não procede. Contudo, considerando o princípio da 

busca da verdade real que rege o processo penal, ouvirei o Sr. MARCO 

ANTÔNIO PINTO, como testemunha do Juízo. Defiro o pedido de 

substituição das testemunhas de fls. 375-377 e, dessa forma, serão 

inquiridos IVALDO LÚCIO DE OLIVEIRA e MIGUEL HÉLIO DE CAMARGO 

LIBOS. Advirto a douta advogada Helui Calongas Ali Dahrouge, OAB-MT 

4300, de que as testemunhas deverão comparecer independente de 

intimação."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 370503 Nr: 11022-58.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FAGUNDES CORREA, FABIANO 

CORSINO DO VALE SILVA, ROGER THEYLOR ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JACKELINE MOREIRA MARTINS 

PACHECO - OAB:10402/MT, MARINEY FATIMA NEVES - OAB:10737

 INTIMAR A DRª MARINEY FÁTIMA NEVES OAB/MT 10.737 E DRª 

JACKELINE M. MARTINS PACHECO OAB/MT 10402, DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 13:30 

HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 517401 Nr: 9674-63.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS EDUARDO SILVA DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22973/O

 INTIMAR O ADVOGADO DO ACUSADO PARA APRESENTAR DEFESA 

INICIAL NO PRAZO LEGAL.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 504290 Nr: 43332-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO NEVES, 

DANILTON HENRIQUE DOS SANTOS MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FELIX DE ARRUDA 

SOUZA - OAB:25038

 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.: 383340 Nr: 25265-07.2014.811.0042
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 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): ELIANE SANCHES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 "(...)ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR a denunciada ELIANE SANCHES DE LIMA, portadora do RG 

1918839-0, filiação: Luiz Gonzaga Rodrigues e Maria Sanches, data de 

nascimento: 21/06/1979, brasileira, natural de Campo Grande/MS, solteira, 

residente à Rua 11, Quadra 54, Casa 23, Bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, 

nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, 

ambos da Lei n. 11.343/2006. (...)TORNO A PENA CONCRETA E 

DEFINITIVA em desfavor de ELIANE SANCHES DE LIMA, portadora do RG 

1918839-0, filiação: Luiz Gonzaga Rodrigues e Maria Sanches, data de 

nascimento: 21/06/1979, brasileiro, natural de Campo Grande/MS, solteira, 

residente à Rua 11, Quadra 54, Casa 23, Bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, 

no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 

(quinhentos e oitenta e três) dias multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta 

avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. (...)Por isso, em 

observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, 

ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime 

prisional de início em SEMIABERTO. (...)".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 489632 Nr: 29096-58.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaqueline Lima de Souza - 

OAB:15924, VERA LUCIA NOVAK GOMES - OAB:10.886

 Vistos, etc.

Atento ao teor do ofício em anexo, redesigno presente audiência para o 

dia 11/09/2018, , às 14h40min.

Determino à Serventia deste Juízo para que proceda a intimação das 

testemunhas/acusados/patronos que comparecerem na data de hoje, 

dando-as por intimadas/citadas do próximo ato designado supra.

Procedam-se as devidas comunicações.

Às providências. Expediente necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 323956 Nr: 3259-74.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ DE ASSUNÇÃO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO VIEIRA 

GUIMARÃES - OAB:8.661

 Vistos, etc.

Atento ao teor do ofício em anexo, redesigno presente audiência para o 

dia 07/06/2018, , às 16h20min.

Determino à Serventia deste Juízo para que proceda a intimação das 

testemunhas/acusados/patronos que comparecerem na data de hoje, 

dando-as por intimadas/citadas do próximo ato designado supra.

Procedam-se as devidas comunicações.

Às providências. Expediente necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 518684 Nr: 10904-43.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN HENRIQUE LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Rodrigues de Freitas 

Junior - OAB:20055/MT

 Vistos etc.

Considerando que o Promotor de Justiça que atua nesta Vara estará 

usufruindo de férias e seu substituto não poderá estar presente na 

solenidade, já que no mesmo horário estará participando das audiências 

que realizar-se-ão na Vara na qual é titular, qual seja, 13ª Vara Criminal 

desta Comarca, torna-se pertinente redesignar a presente audiência para 

o dia 25/05/2018, às 14h.

Procedam-se as devidas comunicações. Requisite-se. Intime-se. Ciência 

às partes.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 380538 Nr: 22288-42.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALVA PEREIRA DA SILVA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822/MT

 I. Em razão do conflito de pauta com a 2ª Vara da Violência Doméstica e 

Familiar determino o cancelamento da audiência.

 II. Dê-se vista ao Ministério Público para análise de eventual prescrição.

 III. Int.

 Cuiabá/MT, 08 de maio de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 365866 Nr: 5752-53.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO DA SILVA LAURENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:18790/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Processo: 5752-53.2014.8.11.0042

Parte autora: Ministério Público

Parte ré: Paulo Ricardo da Silva Laurentino

 Data e hora: 15 de maio de 2018, às 17:30 horas

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Promotor de Justiça: Dr. Marcos Regenold Fernandes

 Parte ré: Paulo Ricardo da Silva Laurentino

 Advogado: Dr. Miguel Garcia Nogueira

OCORRÊNCIAS

I – Foi ouvido em sistema de áudio e vídeo: Emerson Nascimento da Silva.

II – A audiência foi acompanhada pelos acadêmicos: Poliana Araújo Souza, 

Julio César da Silva Souza e Mayara Cristina da Costa.

DELIBERAÇÕES

I – Designo o dia 4.9.2018, às 15:45 horas, para audiência com a finalidade 

de ouvir Aroldo Laurindo Ferreira, Bruno Alexandre Marinho da Silva e 

interrogar o acusado.

 II – Int.

Nada mais havendo a consignar foi lavrado o presente termo que vai 

assinado pelos presentes.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Promotor de Justiça:

Advogado: Parte ré:

Acadêmicos:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 348573 Nr: 9472-62.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINO SERRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405, HENRIQUE CRISTOVÃO DE ASSIS - OAB:16738

 Autos n. 9472-62.2013.811.0042.

I. Em decorrência do conflito de pauta com a 2ª Vara Segunda Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar redesigno a audiência 

para o dia 06.08.2018 às 13 horas e 30 minutos, visando a oitiva da 

testemunha Júlio César de Melo e interrogatório do réu.

II. Int.

 III. Dê-se vista ao Ministério Público da certidão de fl. 174.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 422854 Nr: 28521-21.2015.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FELIPE DOS SANTOS, DOMINGOS 

BARBOSA BORGES, EVANGELISTA DE ALMEIDA MENDES, ANDRE LUIZ 

GALVÃO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT, IVAN GIBIM 

LACERDA - OAB:5951

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na pessoa de seus advogados para 

ciência:

1) Do envio da Carta Precatória enviada para a Comarca de 

RONDONÓPOLIS-MT, em 18.4.2018, via malote digital código de 

rastreabilidade 81120183304825, com a finalidade de inquirição das 

testemunhas arroladas pela Defesa, ANTONIO CELSO DA SILVA e DAVID 

CAVALCANTE DE SOUZA.

2) Da distribuição, em 03.5.2018, para a Terceira Vara Criminal sob nº 

5761-07.2018.811.0064, código 673688, bem como para, querendo, 

acompanhar o trâmite da missiva naquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 460540 Nr: 337-84.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES DA GUIA FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANIA MIKAELLE GODOY 

MONTEIRO MATOS - OAB:22458/O, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, 

MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11190

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu na pessoa de seus advogados para 

ciência da Decisão de 29.1.2018, a seguir transcrita:

"VISTOS ETC.

I. Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a 

deflagrar a persecução penal, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo 

Ministério Público contra o(a,s) acusado(a,s), uma vez que preenchidos 

os requisitos do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e 

inocorrentes as hipóteses do artigo 78 do mesmo Codex.

II. A ação penal será processada perante o CONSELHO PERMANENTE DE 

JUSTIÇA.

III. Proceda-se ao necessário para CITAÇÃO do(a,s) acusado(a,s). Sendo 

o caso, requisite-se o(a,s) acusado(a,s) na forma da lei para que 

compareça(m) pessoalmente na Secretaria desta Vara Militar a fim de 

ser(em) citado(a,s).

 No momento da citação o(a,s) acusado(a,s) deverá(ão) indicar defensor 

constituído ou manifestar o desejo de ser(em) assistido(a,s) pela 

Defensoria Pública, devendo a Gestora Judicial e/ou Oficial de Justiça ao 

lavrar a certidão de citação, sempre que possível, indicar os motivos pelos 

quais o(a,s) acusado(a,s) não tenciona(m) contratar defensor.

IV. INDEFIRO o pleito solicitado pelo Ministério Público no item II da cota que 

acompanha a denúncia, pois não foi comprovada a impossibilidade do 

próprio Parquet fazê-lo (art. 1.373, II, da CNGC Judicial 4ª Edição) e ao 

compulsar o caderno investigativo não se infere existente ofício 

solicitando as informações de antecedentes.

V. Cumpra-se o art. 1.373, III, da CNGC Judicial (4ª Edição).

VI. De outra feita, seguindo a orientação do STF no HC 127900 (Relator 

Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016, divulgado 2.8.2016 e 

publicado 3.8.2016), o(s) interrogatório(s) do(a,s) acusado(a,s) se dará 

ao final da instrução processual.

VII. DESIGNO sessão de instrução para oitiva das testemunhas arroladas 

pela acusação para o dia 31.07.2018, às 13h30min.

VIII. Desde já faculto à defesa, a partir da intimação desta até 3 (três) dias 

após a sessão de instrução, arrolar suas testemunhas, bem como 

oferecer prova documental, nos termos do § 4º do art. 457, do CPPM.

IX. Para a realização do ato designado: a) Requisitem-se todos os 

servidores públicos, na forma da lei; b) Testemunhas militares deverão ser 

requisitadas para comparecer a sessão, independentemente do local em 

que estejam; e c) Expeça(m)-se carta(s) precatória(s) para oitiva de 

testemunha(s) civil(s) eventualmente arrolada(s) na denúncia e 

residente(s) em outra(s) Comarca(s).

X. Intimem-se.

XI. Às providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 496009 Nr: 35233-56.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO KENEY DA SILVA FELISBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS ETC.I. Havendo nos autos material probatório mínimo e 

potencialmente apto a deflagrar a persecução penal, RECEBO A 

DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público contra o(a,s) acusado(a,s), 

uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código de 

Processo Penal Militar (CPPM) e inocorrentes as hipóteses do artigo 78 do 

mesmo Codex.II. A ação penal será processada perante o CONSELHO 

PERMANENTE DE JUSTIÇA.III. Proceda-se ao necessário para CITAÇÃO 

do(a,s) acusado(a,s). Sendo o caso, requisite-se o(a,s) acusado(a,s) na 

forma da lei para que compareça(m) pessoalmente na Secretaria desta 

Vara Militar a fim de ser(em) citado(a,s). No momento da citação o(a,s) 

acusado(a,s) deverá(ão) indicar defensor constituído ou manifestar o 

desejo de ser(em) assistido(a,s) pela Defensoria Pública, devendo a 

Gestora Judicial e/ou Oficial de Justiça ao lavrar a certidão de citação, 

sempre que possível, indicar os motivos pelos quais o(a,s) acusado(a,s) 

não tenciona(m) contratar defensor.IV. INDEFIRO o pleito solicitado pelo 

Ministério Público nos itens I, II e III da cota que acompanha a denúncia, 

pois não foi comprovada a impossibilidade do próprio Parquet fazê-lo (art. 

1.373, II, da CNGC Judicial 4ª Edição) e ao compulsar o caderno 

investigativo não se infere existente ofício solicitando as informações de 

antecedentes.V. Cumpra-se o art. 1.373, III, da CNGC Judicial (4ª 

Edição).VI. De outra feita, seguindo a orientação do STF no HC 127900 

(Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016, divulgado 

2.8.2016 e publicado 3.8.2016), o(s) interrogatório(s) do(a,s) 

acusado(a,s) se dará ao final da instrução processual.VII. DESIGNO 

sessão de instrução para oitiva das testemunhas arroladas pela acusação 

para o dia 28.03.2018, às 16h45min.VIII. (...)".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 496009 Nr: 35233-56.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO KENEY DA SILVA FELISBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 
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CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Conceda-se vista ao Ministério Público para manifestação.

 Após, tragam os autos conclusos.

Às providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 431031 Nr: 6738-36.2016.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DA DECIMA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE 

CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON JESUS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Ivan Houklef - 

OAB:6703

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU, DR. ALEXANDRE IVAN HOUKLEF 

OAB-MT 6703, PARA TOMAR CONHECIMENTO QUE FORA MARCADA 

DATA PARA O EXAME DE INSANIDADE MENTAL PARA O DIA 23/04/2019, 

A PARTIR DAS 13H30. O R. ADVOGADO DEVE ORIENTAR O 

DENUNCIADO E SEUS FAMILIARES A COMPARECEREM AO R. EXAME NO 

LOCAL, DIA E HORA MARCADOS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 446430 Nr: 23368-70.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE PISCKE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MORAES DE 

OLIVEIRA - OAB:12.913/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA RÉ, DR. RICARDO MORAES DE OLIVEIRA 

OAB-MT 12913-O, PARA QUE, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, APRESENTE 

RESPOSTA À ACUSAÇÃO DO RÉU.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 310824 Nr: 8940-59.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DE AMORIM, MARCELO MARIANO 

DE AMORIM, GUIOMAR BENEDITO ARAÚJO DA SILVA, RUNDINELIS DE 

LIMA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B, DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO - OAB:9614, 

DR. ANDERSON ROSSINI PEREIRA - OAB/MT 9.086-B - OAB:, WESLEY 

ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 Vistos; (...) Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, 

ACOLHO a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 05/07 

para: PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de 

Processo Penal, os acusados: MAURICIO DE AMORIM devidamente 

qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva prevista no art. 

121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, a fim 

de que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal 

do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação e; MARCELO 

MARIANO DE AMORIM devidamente qualificado nos autos, como incurso 

na conduta delitiva prevista no art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do 

art. 29, ambos do Código Penal, a fim de que seja oportunamente 

submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em 

decorrência da acusação e; GUIOMAR BENEDITO ARAÚJO DA SILVA 

devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva 

prevista no art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do 

Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do 

Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação e; 

RUNDINELIS DE LIMA MOREIRA devidamente qualificado nos autos, como 

incurso na conduta delitiva prevista no art. 121, § 2º, incisos I e IV, na 

forma do art. 29, ambos do Código Penal, a fim de que seja oportunamente 

submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em 

decorrência da acusação. (...) P. R. I. C. Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018. 

Flávio Miraglia Fernandes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 489775 Nr: 29232-55.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DA COSTA MARQUES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FERNANDES 

PINHEIRO - OAB:15431, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, 

MARCELA SILVA ABDALLA - OAB:22712/O

 Autos Código 489775

 Vistos,

Ante o teor da certidão de fl. 279, acerca da impossibilidade do 

comparecimento da vítima Guilherme Rodrigues Ávila na audiência 

aprazada para o dia 15.05.2018 e em respeito à ordem estabelecida pelo 

art. 400 do Código de Processo Penal, redesigno o ato para o dia 18 de 

junho de 2018, às 17h00min.

 Oficie-se à Oficial de Justiça Vania Brito Guimarães de Almeida para que 

especifique a certidão constante à fl. 281 mencionando o nome da pessoa 

a quem a mesma diligenciou no intuito de intimá-la, bem como o mandado 

respectivo que foi expedido por este Juízo.

 Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa acerca da nova data, bem 

como para se manifestarem acerca das certidões negativas dos Oficiais 

de Justiça.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 503297 Nr: 42373-44.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA VITÓRIA DE MACEDO DE JESUS, 

MARIANA REGINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DAMACENO 

JUNIOR - OAB:18.098

 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 as denunciadas MARIA VITORIA DE 

MACEDO JESUS e MARIANA REGINA DE OLIVEIRA como incursas nos 

artigos da lex repressiva nela mencionados. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 01/08/2018, às 16:05 horas, para o 

interrogatório das acusadas e inquirição das testemunhas de acusação e 

defesa.Intimem-se as acusadas, as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia, dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à 

Defesa.Expeça-se o necessário.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 503028 Nr: 42045-17.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Em manuseio detido dos autos, verifico que a mídia contendo os dados 
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dos aparelhos celulares periciados só foi juntada posterior ao término da 

audiência de instrução e julgamento, não sendo possível, com isso, o 

acesso pelo 'Parquet' a referida perícia, porquanto apresentou suas 

alegações finais em audiência.

Assim sendo e considerando que a defesa do réu apresentou os 

memoriais finais por escrito, posterior a jutada do laudo de fl. 119, 

entende-se que teve acesso ao conteúdo do resultado da perícia 

realizada nos aparelhos celulares apreendidos.

Desta feito, em respeito ao contráditório, DETERMINO que se dê ciência 

também ao Ministério Público acerca do resultado da perícia encartado à fl. 

119.

Em tempo e considerando que houve desmembramento dos autos em 

relação ao réu JOSÉ CARLOS, DETERMINO que retifique a capa dos autos 

e faça anotações necessáris no sistema apolo.

Posterior a isso, retorne-me os autos conclusos.

Cumpra-se com a urgência que o caso requer.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 452030 Nr: 29150-58.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA HONORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193-O/MT

 Nos termos da audiência de folhas 184/186, impulsiono os autos acima 

coma finalidade de intimar o advogado da defesa para, em cinco dias, 

apresentar memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 495197 Nr: 34441-05.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE CRISTINY DA SILVA PAES, LEIERSON 

DA LUZ ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 DISPOSIÇÃO FINAL:•ABSOLVIDA a ré REJANE CRISTINY DA SILVA PAES 

das imputações conferidas na denúncia, nos termos do art. 386, inciso VII, 

do Código de Processo Penal, determinando a revogação das medidas 

cautelares impostas quando da revogação da pr isão 

preventiva;•CONDENADO o réu LEIERSON DA LUZ ALMEIDA, nas penas 

do art. 33, “caput”, da Lei de Tóxico, com pena definitiva fixada em 06 

(seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, com 

estabelecimento do regime prisional de início fixado no FECHADO e 

MANTIDA a prisão cautelar.DETERMINO a incineração das substâncias 

entorpecentes apreendidas.Com relação aos aparelhos celulares 

apreendidos, DEFIRO a restituição mediante termo nos autos, a serem 

retirados no prazo de 90 (noventa) dias, a contar do trânsito em julgado, 

sob pena de perdimento em favor da União (CPP, art. 122).Por se tratar de 

processo que o regime inicial foi fixado no fechado e o condenado 

LEIERSON aguardará preso o julgamento de eventual recurso, nos termos 

do art. 8ª da Resolução n. 113/2010 do CNJ, DETERMINO que se expeça 

imediatamente Guia de Execução Provisória, na forma da lei, 

encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal.Da sentença, intimem-se o 

Ministério Público, o defensor e o condenado, pessoalmente, indagando a 

eles sobre o desejo de recorrer o que será feito mediante termo, tudo a 

teor dos itens 7.14.2 e 7.14.2.1 da CNGCGJ/MT.Certificado o trânsito em 

julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto 

de Identificação Estadual e Federal; 3) Oficie-se ao TRE/MT; 4) Lance, o 

nome do condenado no rol do culpado; 5) Expeça-se Guia de Execução 

Penal Definitiva, encaminhando-a ao Juízo Competente; e 6) Encaminhe-se 

a droga apreendida para fins de destruição, nos termos dos artigos 32, 

§1º e 72 da lei 11.343/06.Custas pelo condenado, não cobráveis no 

momento, na forma do §3º, do art. 98, do novo Código de Processo 

Civil.P.R.I.C.Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018.Francisco Alexandre Ferreira 

Mendes Neto JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 523106 Nr: 15145-60.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENILSON JOSE DE PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 07/06/2018, às 15:10 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 343824 Nr: 3939-25.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Antonio Fernandes da Silva, Cpf: 81509162968, Rg: 

5.792.182-0 SSP PR Filiação: Sivirino Fernandes da Silva e Maria Odete da 

Silva, data de nascimento: 23/09/1971, brasileiro(a), natural de Rondon-PR, 

solteiro(a), carpinteiro, Endereço: Rua Japuiras, Qd 19, Nº 05, Bairro: Hélio 

Ponce, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO do réu para que tome ciência da sentença proferida 

às fls. 302/308.

Resumo da inicial:Ante o exposto, denuncio ANTÔNIO FERNANDES DA 

SILVA como incurso no artigo 217-A, "caput", c/c artigo 226, inciso II, c/c 

artigo 71, "caput", todos do Código Penal, e ainda como incurso no artigo 

217-A, "caput", c/c artigo 226, inciso Il c/c artigo 71, "caput", todos do 

Código Penal, todos em concurso material, previsto no artigo 69 do mesmo 

Codex, observando-se das diretrizes da Lei 11.340/06.

Decisão/Despacho:Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia, para o fim de CONDENAR o acusado ANTÔNIO FERNANDES DA 

SILVA, qualificado nos autos, pelo cometimento dos crimes de estupro de 

vulnerável contra as menores Izabelly Xavier e Maria Eduarda Xavier, nos 

termos do artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, c/c artigo 69, todos 

do Código Penal.

Nome do Servidor (digitador):Alexandre

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 457732 Nr: 35034-68.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:10.737

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a advogada de defesa, MARINEY 

FÁTIMA NEVES OAB/MT 10.737 para que, no prazo de 08 dias, apresente 

as razões de apelação.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 416158 Nr: 21256-65.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788/MT

 Vistos.

Tendo em vista a Portaria nº 629/2018/PRES, disponibilizada no dia 11 de 

maio de 2018, no DJE nº 10254, estabelecendo o horário do expediente 

das 08 horas às 12 horas, no dia 27/06/2018 (quarta-feira), em razão do 

jogo do Brasil x Sérvia, redesigno a audiência anteriormente agendada 

para o dia 06/07/2018 às 14h30min.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 381813 Nr: 23606-60.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista a Portaria nº 629/2018/PRES, disponibilizada no dia 11 de 

maio de 2018, no DJE nº 10254, estabelecendo o horário do expediente 

das 08 horas às 12 horas, no dia 27/06/2018 (quarta-feira), em razão do 

jogo do Brasil x Sérvia, redesigno a audiência anteriormente agendada 

para o dia 06/07/2018 às 16h45min.

Caso as testemunhas não tenham sido localizadas, sem prejuízo da 

audiência designada, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

Com a juntada dos endereços, expeça-se o necessário para a realização 

do ato.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 348231 Nr: 9072-48.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO METELLO - 

OAB:3.932

 Nos termos da legislaçao vigente e provimento nº 52/2007, impulsiono 

este feito para intimar o advogado EDUARDO METELO OAB/MT 3.932 da 

audiência designada para o dia 09/08/2018 às 15h00min. Consignando que 

a sua ausência poderá ser interpretada como abandono de causa e 

consequente aplicação da multa prevista no art. 265 do CPP e 

comunicação à OAB/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 67151 Nr: 1914-20.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BGGRpRGG, VGGrpRGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betwel Maximiliano Cunha - 

OAB:15.448/MS, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SOUZA SILVA 

MONTEIRO - OAB:15.833, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT

 Vistos

Compulsando os autos, de fato, é possível verificar às fls. 566/570 que as 

querelantes outorgaram procuração ao advogado Betwel Maximiliano da 

Cunha, o qual requereu a sua habilitação nos autos para acompanhar seu 

andamento pelo sistema eletrônico, o que equivale a dizer, 

acompanhamento do processo da Comarca onde reside, por sinal, a 

mesma na qual as querelantes atualmente estão residindo.

Embora ainda não tenhamos nesta Comarca o PJe instalado e em 

funcionamento nas unidades criminais de primeira instância, não se pode 

negar que o advogado antes mencionado, constituído pelas querelantes 

na Comarca onde residem, teria também que ser intimado, ainda que pelo 

DJe, para a fase de alegações finais.

A par disso, consultando o DJe nº 10211, mencionado na certidão de fl. 

591, é possível verificar que a intimação constou apenas o nome do 

advogado local, Dr. Walmir Cavalheri de Oliveira.

Com efeito, a intimação, na forma em que se deu, traz às querelantes 

evidentes prejuízos, sendo, portanto, nula de pleno direito, o que desde já 

declaro, determinado que seja renovada a intimação das querelantes para 

apresentarem suas alegações finais no prazo legal, devendo a intimação 

dar-se pelo DJe, nela fazendo constar os nomes dos advogados Walmir 

Cavalheri de Oliveira 2.669 OAB/MT e Betwel Maximiliano Cunha 15.448 

OAB/MS, devendo ainda a Secretaria promover as alterações no Sistema 

para fazer constar o nome do mencionado causídico.

Por consequência, rejeito, por ora, o pedido formulado pela defesa às fls. 

595/597.

Às Providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 128778 Nr: 16864-29.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON ALVES DA CRUZ, FRANCISCO 

VANDERLAN MELO FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13944, PRISCILA FERREIRA GALENO - OAB:13936/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a advogada de defesa, PRISCILA 

FERREIRA GALENO OAB/MT 13.936 para que, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, apresente as razões recursais do recurso.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 513246 Nr: 5882-04.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ODENIL RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARIANA ZACARKIM BARAO - 

OAB:14955, ROGERIO BARAO - OAB:8313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AÇÃO PENAL N°. 5882-04.2018.811.0042

ID. 513246

VISTOS ETC.

Cuida-se de requerimento de restituição de R$ 9,600.00 (nove mil e 

seiscentos reais), referente ao valor apreendido na ação penal nº 

24191-10.2017.811.0042, formulado pelo requerente ODENIL RODRIGUES 

DE ALMEIDA.

O requerente aduz que a quantia apreendida é decorrente de sua 

atividade laboral lícita.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido, visto que 

ainda interessa ao processo.

É a síntese.

Considerando a manifestação do Ministério Público, bem como, verificando 

que o valor apreendido ainda interessa ao processo, para fins de possível 

reparação dos danos causados, tenho que o pedido de restituição, não 

merece ser acolhido.

 Segundo dispõe o Art. 118, do CPP; “Antes de transitar em julgado a 
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sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas 

enquanto interessarem ao processo.”

Nesse sentido ensina a Jurisprudência:

 “PROCESSO PENAL - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - 

IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE À INVESTIGAÇÃO - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Inviável é a restituição de bem apreendido antes do 

trânsito em julgado da sentença, salvo quando não mais interessar ao 

processo nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal. 2. 

Recurso desprovido.” (TJ-MG - APR: 10672140115714001 MG, Relator: 

Pedro Vergara, Data de Julgamento: 03/03/2015, Câmaras Criminais / 5ª 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/06/2015)

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição formulado.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 15 de maio de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 353302 Nr: 14795-48.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER, LUÍS 

CARLOS CALDERELLI NANNI, LUIZ OLAVO SABINO DOS SANTOS, 

NILTON DO AMARAL, VANDERLEI ROBERTO STROPP MARTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Estevão Barogeno - OAB:, 

FERNANDO LUIZ CAVALCANTI DE BRITO - OAB:66.240, Gerson 

Medeiros - OAB:5637, Nilo Alves Bezerra - OAB:2830/MT, Rafaella 

Araujo e Medeiros - OAB:13562, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3.301, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa dos 

acusados da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 13 

de junho de 2018, às 14:00 horas, na sede deste Juízo, bem como 

manifestar-se acerca da testemunha Terezinha Terto Tavares, que 

intimada para a audiência anteriormente designada, não compareceu; bem 

como da expedição de cartas precatórias para as Comarcas de: 

Fernandópolis/SP, com a finalidade de inquirir a testemunha de defesa 

Débora Rodrigues Cavalheiro; Colider/MT, com a finalidade de inquirir a 

testemunha de acusação Adriana Guedes Marani; Rondonópolis/MT, com 

a finalidade de inquirir a testemunha de acusação Paulo Wommer; 

Luziania/GO e Higienópolis/SP, com a finalidade de inquirir a testemunha de 

acusação Teodosio Batista Bruginski; Colider/MT, com a finalidade de 

intimar o réu Nilton do Amaral; São Paulo/SP, com a finalidade de intimar o 

réu Luis Carlos Calderelli Nanni; e ainda ofícios aos Juízos das Comarcas 

de Barra Funda/SP e Alta Floresta/MT, aditando a carta precatória já 

enviada, com a finalidade de intimar os réus Sebastião Douglas e Luiz 

Olavo, da audiência designada neste Juízo, para que possam acompanhar 

o cumprimento das missivas nos Juízos deprecados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 353302 Nr: 14795-48.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER, LUÍS 

CARLOS CALDERELLI NANNI, LUIZ OLAVO SABINO DOS SANTOS, 

NILTON DO AMARAL, VANDERLEI ROBERTO STROPP MARTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Estevão Barogeno - OAB:, 

FERNANDO LUIZ CAVALCANTI DE BRITO - OAB:66.240, Gerson 

Medeiros - OAB:5637, Nilo Alves Bezerra - OAB:2830/MT, Rafaella 

Araujo e Medeiros - OAB:13562, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3.301, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa do acusado 

Luiz Olavo Sabino dos Santos, para no prazo de (cinco) dias, apresentar 

novo endereço da testemunha João Manuel Lira dos Santos, sob pena de 

devolução da deprecata sem cumprimento.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 427950 Nr: 3358-05.2016.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT, WILLIAM 

FIGUEIREDO BARBOSA - OAB:18.756, Zirlane Franco Godoy da 

Silveira - OAB:6108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250

 “VISTOS. Considerando a ausência das partes, apesar de devidamente 

intimadas, declaro PREJUDICADA a presente audiência. Ainda, 

considerando que as partes saíram intimadas para a presente audiência, 

com a obrigação de trazer as testemunhas arroladas para serem 

inquiridas, independentemente de intimação – fl. 601, INTIMEM-SE às 

partes, através de seus advogados – via DJE, para se manifestarem no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando-se pela autora. Na 

sequência, dê-se vista ao Ministério Público, e após, conclusos. 

CUMPRA-SE. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 469107 Nr: 9003-74.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO FLAVIO CAMPOS PIRES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA COCCO BUSANELLO 

- OAB/MT 10.970 - OAB:10970, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6848-B/MT

 “VISTOS. Dê-se vista ao Ministério Público para apresentação de 

memoriais, no prazo legal. Na sequência, INTIME-SE a Defesa via DJE para 

igual providência. Após, conclusos para sentença. CUMPRA-SE. Às 

providências”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 443671 Nr: 20436-12.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MABDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO BAGGIO DE 

CARVALHO - OAB:11985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA AMORIM BERTHOLDO 

DE SOUZA - OAB:19.118

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico do feito em apenso (id. 443656) a 

existência de Arguição da Incompetência desta Especializada, com pedido 

de remessa dos autos à Vara da Infância e Juventude da Capital, 

consoante fls. 195/267 daquele processo.

Ainda, infere-se dos presentes autos que o litígio entre as partes versa 

sobre as questões relacionadas ao filho menor das partes, isto é, a 

guarda, direito de visitas, pensão alimentícia e suposta ocorrência de 

alienação parental.

Ademais, exsurge da demanda em apenso (id. 443656) o aparente trâmite 

de outro processo discutindo o mesmo objeto destes autos perante a Vara 

da Infância e Juventude desta Comarca.
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Com efeito, havendo dois Juízos distintos processando/julgando questões 

com mesmas partes e mesmo objeto, necessário se faz a imediata 

remessa dos presentes autos à Vara Especializada na matéria discutida 

(Infância), inclusive por se tratar de matéria de ordem pública.

Ante o exposto, com fundamento no art. 64, §4º, do CPC/15, DECLARO a 

INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processar e julgar os presentes autos, 

pelo que DETERMINO a imediata remessa do feito à Vara da Infância e 

Juventude desta Capital.

Por consequência, declaro PREJUDICADA a Audiência de Conciliação 

designada neste feito e deixo de analisar os demais pedidos dos autos.

Consigno, por oportuno, que continuarão em trâmite nesta Especializada 

os processos afetos à violência doméstica, nas diretrizes da Lei nº 

11.340/06 (medidas protetivas e Ação Penal).

REDISTRIBUAM, observando-se as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se as partes, por meio de seus respectivos patronos - via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 443671 Nr: 20436-12.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MABDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO BAGGIO DE 

CARVALHO - OAB:11985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA AMORIM BERTHOLDO 

DE SOUZA - OAB:19.118

 Código 443671.

Vistos.

Considerando que no dia 21 de Novembro do corrente ano estarei 

usufruindo folga compensatória, devidamente autorizado pelo Tribunal de 

Justiça, DECLARO PREJUDICADA a audiência de Conciliação designada no 

presente feito e REDESIGNO o ato para o dia 11/12/2017 às 15h30min.

INTIMEM-SE as partes, através de seus patronos (via DJE).

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá/MT, 20 de Setembro de 2017.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 469107 Nr: 9003-74.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO FLAVIO CAMPOS PIRES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA COCCO BUSANELLO 

- OAB/MT 10.970 - OAB:10970, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6848-B/MT

 Ação Penal - 469107.Vistos.Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor de JULIO FLAVIO CAMPOS PIRES DE 

MIRANDA, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 147, c/c art. 61, 

inciso II, alínea “f”, do Código Penal, contra a vítima Raisa Roder e Ricci e 

Ana Karine Moreira Roder.A denúncia foi recebida em 08/06/2017 (fl. 

75).Regularmente citado (fl. 95), a Defesa do acusado apresenta 

Resposta à Acusação às fls. 85/93, alegando preliminar de Ausência de 

Justa Causa e Ausência de Dolo, pelo que passo a analisá-la neste 

momento.Alega a Defesa, a ausência de justa causa e de dolo para o 

prosseguimento da presente Ação Penal, ante a fragilidade dos indícios de 

autoria e materialidade.Contudo, da análise das provas colhidas na fase 

inquisitorial, extrai-se que existem indícios razoáveis de autoria e 

materialidade delitiva, tanto que a Exordial Penal fora recebida na forma 

posta em Juízo, consoante decisão de fl. 75.Assim, considerando que a 

Defesa não logrou êxito em alterar o convencimento que motivou a 

decisão de fl. 39, entendendo que os indícios se autoria e materialidade 

restaram satisfatoriamente comprovados aos autos, consoante o cotejo 

de provas colhidas no Caderno Informativo, REJEITO a preliminar de 

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA e de AUSÊNCIA DE DOLO para o 

prosseguimento da presente Ação Penal e mantenho a decisão que 

recebeu a denúncia (fl. 75).Destarte, superada a preliminar arguida, não 

havendo nos autos qualquer hipótese para absolvição sumária do 

acusado, RATIFICO a DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e 

DETERMINO o prosseguimento da instrução processual.DESIGNO 

Audiência de Instrução para o dia 23/04/2018 às 15h30min.Intimem-se o 

acusado, as vítimas e a testemunha arrolada.Ciência ao Ministério Público 

e a Defesa, via DJE.Cumpra-se. Às providências.Cuiabá/MT, 06 de 

Novembro de 2017.JAMILSON HADDAD CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada deViolência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443370 Nr: 20111-37.2016.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN MARTINIS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS YULE PARDI - 

OAB:23293/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS YULE 

PARDI, para devolução dos autos nº 20111-37.2016.811.0042, Protocolo 

443370, 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 Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 465943 Nr: 5778-46.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LELIA FELIPE DOS SANTOS - 

OAB:10.723

 Vistos etc.

Homologo as desistências formuladas pelas partes.

Defiro o requerimento das partes e, por corolário, concedo prazo 

sucessivo de 05 dias para apresentação de alegações finais via memorias 

escritos.

Após, volvam-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 475952 Nr: 15857-84.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILSON PAULINO RAMOS 

OAB/MT 7452 - OAB:7452, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:15145/MT, JOSÉ CARLOS DAMACENO JUNIOR - 

OAB:18098/MT

 Vistos etc.

Defiro os pedidos formulados pelas partes. Atenda-se como requer.

Dê-se vista dos autos ao MP.

 Concedo prazo de 05 dias para o patrono do réu atualizar os endereços 

de suas testemunhas.

Após, volvam-me os autos conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 406107 Nr: 10674-06.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINS MARCOS AGUILERA TANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7590-B/MT, CARLOS EDUARDO CARMONA DE 

AZEVEDO - UNIJURIS/UNIC - OAB:4522/MT, JORGE JOSÉ NOGA - 

OAB:3830/MT

 Vistos etc.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

 Após, volvam-me os autos conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 463847 Nr: 3720-70.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS AUGUSTO ARAUJO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL PANZARINI - 

OAB:10426/MT

 Vistos etc.

Havendo concordância ministerial quanto ao pedido de inversão, o que faz 

presumir não haver prejuízo a nenhuma das partes, defiro o pedido 

formulado pela defesa e, portanto, delibero por ouvir as testemunhas de 

defesa neste ato.

Aportado aos autos o atestado de óbito da testemunha e ouvido o MP, 

volvam-me conclusos para análise do pedido de substituição de 

testemunha.

Redesigno o presente ato para o dia 24 de outubro de 2018 às 16h30min.

 Saem os presentes intimados.

 Acolho a cota ministerial e, por corolário, determino seja conduzida 

coercitivamente a testemunha Diva Maria, bem como se intime a vítima 

Clediane Ferreira para que apresente em juízo as publicações pretéritas a 

que fez menção na audiência de instrução e julgamento que estariam 

gravadas em seu e-mail.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 373309 Nr: 14375-09.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO AMARAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994/MT, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913

 Vistos etc.

Acolho a cota ministerial. Atenda-se como requer.

Abra-se vista dos autos ao MP. Após, volvam-me os autos conclusos 

para deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 345378 Nr: 5745-95.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MAURO SOARES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR DE ARAUJO 

ALCANTARA - OAB:19718/O

 Autos n. 5745-95.2013.811.0042.

 I. Em razão do conflito de pauta com a 10ª Vara da Criminal redesigno a 

audiência para o dia 11.10.2018 às 16:30 horas, visando a oitiva da 

testemunha Márcia Matos Harris, bem como interrogatório do acusado.

 II. Int.

 III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT,15 de maio de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 413174 Nr: 18051-28.2015.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BGQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TVDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZA RIVAROLA ROCHA - 

OAB:5896

 Impulsiono o feito com intimação da advogada MARIZA RIVAROLA 

ROCHA, para juntar procuração nos autos, e posteriormente requerer o 

que de direito no prazo legal, ante o desarquivamento do feito a pedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 522870 Nr: 14885-80.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADOS, AKDOG, KADOG, NFDOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO LIMA LEDESMA - 

OAB:13466-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 14885-80.2018.8.11.0042.

I – Dê-se vista ao exequente para trazer aos autos o título executivo 

judicial.

Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109647 Nr: 1704-46.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MVCC, 

MEdCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, EMG-DdES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1704-46.2018.811.0063, Protocolo 109647, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86209 Nr: 2501-95.2013.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, PFAMdCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Pedro Szezupior 

dos Santos - OAB:6479

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2501-95.2013.811.0063, Protocolo 86209, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98920 Nr: 2741-79.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, DFBdN, MBdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Alessandra Silvério - 

Defensora Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 
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GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2741-79.2016.811.0063, Protocolo 98920, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41403 Nr: 1561-38.2010.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 1561-38.2010.811.0063, Protocolo 41403, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105696 Nr: 2809-92.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, RGdA, DMGdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2809-92.2017.811.0063, Protocolo 105696, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 6321 Nr: 234-78.2003.811.0071

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condomínio do Edifício Strauss

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARNALDO FARIAS SANTOS, 

ESPÓLIO DE MARIA DO CARO FARIAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela de Castro Farias 

Santos - OAB:130011/SP

 Considerando o caráter infringente dos embargos declaratórios opostos 

procedo à intimação da parte embargada para se manifestar 

expressamente quanto à tese dos embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 53791 Nr: 3790-15.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLAR IMOBILIARIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:10064, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:6835/MS

 Procedo intimação da parte, para no prazo de 05 dias, requerer o que de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 32337 Nr: 1264-12.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A (Telemat Celular)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANEIDE MARTINS DE FREITAS 

- OAB:8345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:

 Procedo intimação da parte, para no prazo de 05 dias, requerer o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 30721 Nr: 6909-52.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ramos e Risques LTDA - Fiasa Auto Peças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO IMPERIAL, Mauro Cesar Pereira, 

Marcia Cristina Pereira Stefani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAOLA RISQUES - OAB:18316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Mitiko Honda da 

Fonseca - OAB:7111

 Considerando a oposição de embargos à execução, procedo à intimação 

da parte embargada, para se manifestar expressamente, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 55187 Nr: 5157-74.2008.811.0071

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERIA MARTA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON XAVIER QUEIROZ, PAULO ESTEVÃO 

DE MELO COSTA BORGES, ELY DE SOUZA GOMES COSTA BORGES, MX 

QUIROZ-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno de Almeida Correa - 

OAB:15802-MT, LUIZ JOSE FERREIRA - OAB:8212, Marcelo Barbosa 

Teixeira de Magalhães - OAB:6882, VALERY MARTINS DA ROCHA 

VERAS - OAB:12.793-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

 ___________________________________________

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO que, de acordo com a Portaria n. 01/2016, de 15/08/2016, o 

processo n. 2524/2008 (CÓDIGO 55187) – Número original 

5157-74.2008.811.0071 foi digitalizado e inserido no Sistema PROJUDI sob 

o n. 8026788-51.2008.811.0001.

Assim, por determinação da MM. Drª Maria Aparecida Ferreira Fago, Juíza 

de Direito neste Juizado Especial, procedo ao arquivamento do processo, 

o qual deverá tramitar a partir deste momento pela via virtual acima 

registrada.

Cuiabá-MT, 15 de Maio de 2018.

Tairone Conde Costa Júnior

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 26368 Nr: 2580-94.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Pio da Silva Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zornimat Comércio de Móveis e Equipamentos 

LTDA, MICHELLE PANOSSO MENDES, MARIA CLEUZA ZANOTI, JOSE 

AUGUSTO DE MELLO FERRARI, MARLOA DE FATIMA BOSI FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Pio da Silva Campos 
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- OAB:7202, Luciana Póvoas Lemos - OAB:7723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:22296, ROGERIO BARAO - OAB:8313

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

 ___________________________________________

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO que, de acordo com a Portaria n. 01/2016, de 15/08/2016, o 

processo n. 1222/2006 (CÓDIGO 26368) – Número original 

2580-94.2006.811.0071 foi digitalizado e inserido no Sistema PROJUDI sob 

o n. 8010063-55.2006.811.0001.

Assim, por determinação da MM. Drª Maria Aparecida Ferreira Fago, Juíza 

de Direito neste Juizado Especial, procedo ao arquivamento do processo, 

o qual deverá tramitar a partir deste momento pela via virtual acima 

registrada.

Cuiabá-MT, 15 de Maio de 2018.

Tairone Conde Costa Júnior

Analista Judiciário

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 10197 Nr: 1017-39.2008.811.0057

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kitfly Viagens e turismo Ltda Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANTUIL BELO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A, Luzia Angélica de Arruda Gonçalves - OAB:9802/O, 

WANDERLEY JOSÉ CARDOSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Não havendo demais providências a serem adotadas por este Juízo, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias, sem prejuízo do 

desarquivamento a pedido da parte interessada.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 2751 Nr: 2553-52.2003.811.0060

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Marques da Costa.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Companhia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelo Ferreira Gomes Filho - 

OAB:4330, Humberto Fernando M. Ferreira - OAB:4.507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903

 Vistos em correição.

Intime-se a parte reclamada para indicar o CPF da reclamante, para fins de 

realização de penhora online, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 127181 Nr: 1385-81.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamir ou Itair de Tal, Noemi de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 DESIGNO Audiência Preliminar, nos termos do art. 72 da Lei nº. 9.099/95, 

para o dia 06/06/2018 às 18:00 horas.

INTIMEM-SE as partes, devendo os Autores dos Fatos serem intimados 

PESSOALMENTE, com as advertências de praxe.

Ás providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 124649 Nr: 5614-21.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Representante Legal da Semex S.A de C.V

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Cezar Vidotti - Pres do Observatório 

Social de Cuiabá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Luci Shuller - 

OAB:OAB/MT 16.791, Natacha Gabrielle Dias de Carvalho - 

OAB:16.295/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Em consulta realizada no sistema Apolo, bem como site do TJMT, não se 

constatou antecedentes criminais em nome do Sr. Junior Cesar Vidotti, e, 

tampouco homologação de transação penal neste Juízo. Diante disso, 

DESIGNO audiência preliminar, nos termos do art. 76 da Lei n.º 9.099/95, a 

ser realizada no dia 07/06/2018 às 15h30min.

 Ato contínuo INTIMEM-SE as partes.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001138-72.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARYPAM COMERCIAL EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERLISON DARCI ROMA OAB - SP285357 (ADVOGADO)

JOAO HENRIQUE ROMA OAB - SP250042 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FISPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E 

FINANÇAS (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

1001138-72.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: MARYPAM COMERCIAL EIRELI 

EXECUTADO: FISPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, 

CONTABILIDADE E FINANÇAS, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial juntando aos autos 

comprovante de endereço, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001162-03.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

1001162-03.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: FRANCISCO PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que não houve a juntada da petição 

inicial. Diante disso, intime-se a parte autora para apresentar a petição 

inicial, no prazo de 5 ( cinco ) dias, sob pena de extinção. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 0501550-02.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

José Roberto Aguado Quirosa (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Roberto Aguado Quirosa OAB - SP86027 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se que já houve o 

transito em julgado da sentença. Intime-se as partes para requerem o que 

entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Inexistindo decisão a 

ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500562-15.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL OLIVEIRA FAE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO RIBEIRO DE SÁ OAB - MT2521/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Superado o teto para pagamento por meio de RPV, 

expeça-se o requisitório para processamento do precatório. Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502288-87.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA MARQUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do recurso inominado. 

Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo o despacho de ID 9459316. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503351-50.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do recurso inominado. 

Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo o despacho de ID 9055455. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-20.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINO JOAQUIM RIBEIRO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 28/06/2018, Hora: 09:30 , 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002199-36.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT0015937A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, CONHECE-SE, MAS REJEITA-SE os presentes 

embargos de declaração. Publicada no Pje. Intimem-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000974-10.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ANSELMO DE MORAES RIBEIRO (REQUERENTE)

ELIEZER FREITAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 21/06/2018, Hora: 08:30, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503836-50.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDES DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 
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autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado interposto contra 

despacho, razão pela qual não preenche os pressupostos de 

admissibilidade. É cediço, pois, que cabe recurso inominado somente 

contra sentença no âmbito dos Juizados Especiais, na conformidade do 

art. 41, caput, da Lei n. 9.099/95, in verbis: “Art. 41. Da sentença, 

excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá 

recurso para o próprio Juizado.”. Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do 

recurso inominado. Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo o despacho 

de ID 9459283. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501337-93.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARET GRIGGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado interposto contra 

despacho, razão pela qual não preenche os pressupostos de 

admissibilidade. É cediço, pois, que cabe recurso inominado somente 

contra sentença no âmbito dos Juizados Especiais, na conformidade do 

art. 41, caput, da Lei n. 9.099/95, in verbis: “Art. 41. Da sentença, 

excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá 

recurso para o próprio Juizado.”. Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do 

recurso inominado. Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo o despacho 

de ID 9055399. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000540-21.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CAIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 10/07/2018, Hora: 11:10, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501858-38.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTINA MARIANA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do recurso inominado. 

Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo o despacho de ID 9055444. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502192-72.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINA MASSOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do recurso inominado. 

Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo o despacho de ID 9055450. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000550-65.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO JERONIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 17/07/2018, Hora: 10:10, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502721-91.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CATARINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do recurso inominado. 

Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo o despacho de ID 9055440. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503270-04.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA ANTONIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do recurso inominado. 

Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo o despacho de ID 9055418. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502675-05.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000551-50.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CANDIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 17/07/2018, Hora: 10:30, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000552-35.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINDIA BECKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 17/07/2018, Hora: 10:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000436-29.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE BAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Diante disso, NÃO SE CONHECE do recurso inominado. Dê-se 

prosseguimento ao feito, cumprindo a decisão de ID 12260502. Intimem-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000553-20.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE CASSIA HEINST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 17/07/2018, Hora: 10:50, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002198-51.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT0015937A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, CONHECE-SE, MAS REJEITA-SE os presentes 

embargos de declaração. Publicada no Pje. Intimem-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000555-87.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL FERRONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA FRANCE GOMES SIMOES OAB - MT22414/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217/O (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:17/07/2018, Hora: 11:10, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 
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Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000561-94.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO LUCIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT0020993A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 17/07/2018, Hora: 11:10, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000563-64.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JADIELSON PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT0020993A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 17/07/2018, Hora: 11:20, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000564-49.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEI ROBERTO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT0020993A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 17/07/2018, Hora: 11:30, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500592-84.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILCERLITA BORGES DORTA (EXEQUENTE)

ARMANDO SIMOES DORTA (EXEQUENTE)

ESPÓLIO DE ARMANDO SIMÕES DORTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Desse modo, homologa-se a renúncia de ID 267987 e 

determina-se que o pagamento seja realizado em nome de VILCERTA 

BORGES DORTA, cujos dados constam nos autos, a qual deve ser 

cadastrada no polo ativo em razão da sucessão processual que se 

operou, nos termos do art. 110 do CPC 2015. Quanto a cálculo de 

atualização e demais documentos relativos ao pagamento no qual conste a 

identificação de ARMANDO SIMOES DORTA ou ESPÓLIO DE ARMANDO 

SIMÕES DORTA deve-se ler como credora a herdeira VILCERTA BORGES 

DORTA. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017 -CM de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 

Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000567-04.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REMBERTO EGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT0020993A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 17/07/2018, Hora: 11:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000568-86.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR LEODEGARIO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT0020993A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 17/07/2018, Hora: 11:50, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000570-56.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO OCAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT0020993A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 17/07/2018, Hora: 12:00, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000569-71.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARCOS TEIXEIRA HOLANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT0020993A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 19/07/2018, Hora: 08:30, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000619-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THALYTA PIMENTA JARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 19/07/2018, Hora: 08:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000770-63.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial 

juntando aos autos comprovante de endereço e apresentar planilha de 

cálculo atualizado, bem como tabela de honorários da OAB, no prazo de 

15 (quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000638-06.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELKE LUANNE DA SILVA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 19/07/2018, Hora: 08:50, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003193-64.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE COSTA SOARES (REQUERENTE)

ANA PAULA RODRIGUES AZEVEDO (REQUERENTE)

BENILSON LOPES DOS ANJOS (REQUERENTE)

CELSO HENRIQUE SOUZA BARBOZA (REQUERENTE)

AGILSON AZIZES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, CONHECE-SE, MAS REJEITAM-SE os 

presentes embargos de declaração. Publicada no Pje. Intimem-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000641-58.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALMEIDA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 19/07/2018, Hora: 09:00, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000642-43.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADORACI MARIA SCHNEIDER DIEHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 19/07/2018, Hora: 09:20, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 
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Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001181-09.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VERONICO APRINIO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERNANDES DE SOUZA OAB - MT21595/O (ADVOGADO)

ALLINE LOPES DE JESUS OAB - MT21413/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 17/07/2018, Hora: 09:30, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000643-28.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELI CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:19/07/2018, Hora: 09:30, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000644-13.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZENEIDE ALMEIDA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 19/07/2018, Hora: 09:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000646-80.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

QUITERIA DE GODOI BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 19/07/2018, Hora: 09:50, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001152-56.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT0012024A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 10/07/2018, Hora: 10:30, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001060-78.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELLY APARECIDA BIERAS REGATIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 19/07/2018, Hora: 10:00, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000266-57.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 19/07/2018, Hora: 10:10, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000267-42.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE ANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 19/07/2018, Hora: 10:30, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000268-27.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CLARA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 19/07/2018, Hora: 10:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000269-12.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADINALVA LEMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 19/07/2018, Hora: 10:50, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001191-53.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001191-53.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial juntando aos autos comprovante de 

endereço, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001193-23.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001193-23.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: CESAR LUIZ BRANICIO DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente para apresentar planilha de cálculo atualizado, bem como 

tabela de honorários da OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

concluso para despacho. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000270-94.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOILCE APARECIDA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 19/07/2018, Hora: 11:00, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000286-48.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETH ANTONIA NEPONOCENO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 19/07/2018, Hora: 11:10, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000287-33.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE MARIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 19/07/2018, Hora: 11:20, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 
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Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000288-18.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA NOGUEIRA CARVALHO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 19/07/2018, Hora: 11:30, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000289-03.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZO CARLOS DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 19/07/2018, Hora: 11:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000558-42.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DE FIGUEIREDO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 19/07/2018, Hora: 11:50, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000591-32.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE SILVA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CINEZIO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 24/07/2018, Hora: 08:30, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000594-84.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 24/07/2018, Hora: 080:, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000660-64.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ARLAN DE CARVALHO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEVAN CLEMENTE DE ALMEIDA OAB - MT16628/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:24/07/2018, Hora: 08:50, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000745-50.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLY DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT17386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 24/07/2018, Hora: 09:20, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-89.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - MT13603/A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 24/07/2018, Hora: 09:30, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001197-60.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VALENTIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1001197-60.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO VALENTIM DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

OBRIGAÇÃO DE PAGAR, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA - nos termos do Art. 300 do NCPC e OBRIGAÇAO DE FAZER 

que a parte autora JOÃO VALENTIM DA SILVA promove em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. É o sucinto 

relatório. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública detém competência 

para processar e julgar os feitos em cujo polo passivo figurem uma das 

pessoas jurídicas de direito público expressamente listadas no art. 5º, II, 

da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 5º Podem ser partes no Juizado 

Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as 

microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os 

Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como 

autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.” g.n. Como 

se percebe, a pessoa jurídica de direito privado ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA não enquadra-se em nenhuma das 

hipóteses do artigo supramencionado, não ostentando foro neste juízo. 

Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência absoluta deste 

Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, sem resolução 

do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º e 485, IV, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Portaria

P O R T A R I A Nº 162/2018 - DF

DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NA 2ª VARA 

CRIMINAL, 5ª VARA CRIMINAL, VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, E 7ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS.

Francisco Rogério Barros, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

CONSIDERANDO a realização da reforma do telhado do Bloco Criminal 

desta Comarca, e a necessidade da retirada temporária das máquinas 

condicionadoras de ar, impossibilitando a permanência dos servidores na 

secretaria e no gabinete.

CONSIDERANDO que tais fatos dificultarão o regular atendimento às 

partes e advogados.

 R E S O L V E:

Art. 1º - Suspender o expediente da 2ª Vara Criminal, 5ª Vara Criminal, 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e 7ª 

Vara Cível (2º Segundo Juizado Especial) desta Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, nos dias 17 e 18 de maio de 2018.

Art. 2º - Prorrogar para o primeiro dia útil subsequente os prazos que 

vencerem nessas datas.

Publique-se, afixando-se cópia desta no átrio do fórum. Remeta-se cópia à 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

 Rondonópolis-MT, 16 de maio de 2018.

Francisco Rogério Barros

Juiz de Direito Diretor do Foro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 160, DE 15 DE MAIO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 5ª Vara Criminal, Wladymir Perri, por intermédio do Ofício nº 

058-2018-Gab. datado de 11.05.2018, resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 17 de maio de 201 8, a servidor a Lilian 

Rodeguer Fortuna, matrícula 36750, portadora da Cédula de Identidade RG 

- 436896485 SSP- SP, cadastrada no CPF 289.249.628-41, do cargo de 

Assessora de Gabinete I, da 1ª Vara Criminal.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 159, DE 15 DE MAIO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Artigo 1º - Revogar, a partir de 14 de maio de 201 8, o artigo 4º da 

Portaria 166-2013, datada de 13.05.2013, que lotou servidora Helena 

Amélia Moraes dos Santos, matrícula 7130, cadastrada no CPF 

771.601.691-15, na 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões.

Artigo 2º - Lotar, a partir de 14 de maio de 2018, a servidora Helena 

Amélia Moraes dos Santos, matrícula 7130, cadastrada no CPF 

771.601.691-15 , na 2ª Vara Cível

 Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 163, DE 16 DE MAIO DE 2018

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 1ª Vara Criminal, Wagner Plaza Machado Júnior, por intermédio 

do Ofício nº 38-2018-Gab. datado de 14.05.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear a Senhor a Edinéia Colombo do Prado, portadora da 

Cédula de Identidade RG - 10860045 SJ-MT, cadastrada no CPF 

003.673.011-48, para exercer o cargo de Assessora de Gabinete II, a 

partir da data da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, 

que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 161, DE 16 DE MAIO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 
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Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 1ª Vara Criminal, Wagner Plaza Machado Júnior, por intermédio 

do Ofício nº 38-2018-Gab. datado de 14.05.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear o Senhor Alisson Prata da Silva, portador da Cédula de 

Identidade RG - 368280718 SSP- SP, cadastrado no CPF 040.271.661-24, 

para exercer o cargo de Assessor de Gabinete I, a partir da data da 

assinatura do termo de posse e entrada em exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação desta.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62773 Nr: 11275-62.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULCREDI - COOP. DE CREDITO RURAL DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES RIBEIRO DE GODOI, ITAMAR 

CARNEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MARCELINO DOLCE 

DE SOUZA - OAB:5161/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

564,68 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 197,00 ao Cartório Distribuidor (não 

oficializado), esclarecendo que, para pagamento do FUNAJURIS, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(Custas e Taxas Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na CNGC/MT e no 

Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, deverá ainda, o 

procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma 

individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada processo, e 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, da Guia de 

Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729810 Nr: 10442-82.2013.811.0003

 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: MARIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

391,54 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 152,86 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 

para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida 

no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428700 Nr: 10774-88.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO BORGES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:12517/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT, PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - 

OAB:177.342-SP

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

27.829,01 e Taxa Judiciária no valor R$ 16.135,37 ao FUNAJURIS, e o 

valor de R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo 

que, para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser 

emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759768 Nr: 13249-41.2014.811.0003

 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: GRASIELE GOMES DE PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - 

UNIMED - LONDRINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIONALDO MADEIRA COSTA - 

OAB:13075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando G. Garcia - 

OAB:4.903-PR, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:OAB/MT6735

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 

para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida 

no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais 
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Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701520 Nr: 9498-51.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:79.757/MG, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 

para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida 

no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442604 Nr: 11272-53.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE OLIVEIRA, RESENDE ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

426,52 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 282,42 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 

para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida 

no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402451 Nr: 15968-40.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CAVALCANTE DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

348,90 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 152,86 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 

para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida 

no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747502 Nr: 6465-48.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON OLIVEIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 16484

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

356,25 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 152,86 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 

para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida 

no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 370 de 558



DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 762534 Nr: 14725-17.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELCHIADES FERREIRA LIMA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT3056

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 134,22 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento nº 12/2017.

Sendo mais de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o 

recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720662 Nr: 1712-82.2013.811.0003

 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: FRANCISCO CARLOS KLIMACHESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:MT/13842-A, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A, 

SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:198.040 SP, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:OAB/MG 44698

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

342,59 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 92,64 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 

para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida 

no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709092 Nr: 3996-97.2012.811.0003

 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: CARINE BERNARDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BORTONI NINIS 

EMMERICK - OAB:MT/15.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A, JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203/MT, LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:15280-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

340,21 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 152,86 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 

para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida 

no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732262 Nr: 12512-72.2013.811.0003

 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: RICARDO DA SILVA DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA -ME 

"TELEXFREE INC"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933/MT, OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT16.715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES 12.529

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

345,61 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 152,86 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 

para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida 

no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 
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0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713534 Nr: 8654-67.2012.811.0003

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAHER & CIA LTDA, ALI KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO ANTONÂNGELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CORSATTO 

SACOMANI - OAB:223119/SP, NILSON BALBINO VILELA JUNIOR - 

OAB:5.982/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE IMPUGNADA/REQUERIDA para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no 

valor de R$ 406,43 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e 

o valor de R$ 152,86 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

esclarecendo que, para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento 

deverá ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na CNGC/MT e no 

Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, deverá ainda, o 

procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma 

individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada processo, e 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, da Guia de 

Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 808182 Nr: 17383-77.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY TEREZINHA TRINDADE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA REGIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES DE 

MIRANDA NETO - OAB:14576, MARIA ELISA SENA MIRANDA - 

OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

458,64 e Taxa Judiciária no valor R$ 414,00 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 152,86 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 

para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida 

no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768782 Nr: 1604-82.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZENIDES FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. COLOR IND. E COMERCIO DE TINTAS LTDA 

ME, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIBEL GONZALEZ SANTIAGO 

- OAB:11328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA - OAB:6141/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:8123/PR, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT12.208-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 

para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida 

no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800936 Nr: 14725-80.2015.811.0003

 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: LUCIANO VENANCIO SUZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELECOM - GVT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 271,17 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 

para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida 

no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 
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DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002336-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANIA RESENDE DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILVAN DE OLIVEIRA DIAS (REQUERIDO)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005969-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DAS DORES SILVA BURJACK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005347-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO)

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

UNIVERSAL FITNESS DA AMAZONIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO MEIRA JUNIOR OAB - SC0008635A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005777-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA LUIZA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006443-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUNAIRTON MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006057-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006063-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE KARINE ALVES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005959-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELENITA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (RÉU)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007652-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARI TORREMOCHA FIM (AUTOR)

ALEXIS PAZ PILAU (AUTOR)

HELEUZA MARIA GUIMARAES (AUTOR)

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (AUTOR)

MARIA NEIDE BORGHE DENADAI (AUTOR)

ARTUR ORLATO NETO (AUTOR)

MITUAKI SHIGUENO (AUTOR)

DIOCESE DE RONDONOPOLIS-GUIRATINGA (AUTOR)

DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISADORA DO NASCIMENTO BARBOSA OAB - MT18224/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA (RÉU)

HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (RÉU)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008109-04.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA TRANSCOMPANHEIROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007985-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CORTEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008026-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO DE SOUZA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006640-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEA BARBOSA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006861-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALVES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN OAB - MT3615/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVALDO JOSÉ MATIUSSO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA MACEDO GALVAO OAB - MT0015668A (ADVOGADO)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 279253 Nr: 2898-63.2001.811.0003

 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: TRANSFORTE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFA SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMELI SCHIAVON - 

OAB:MT/11621-B, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do requerido, para retirar 

os autos em carga, conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 770163 Nr: 2223-12.2015.811.0003

 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: AROLDO FEITOSA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDIR VERDOLIN - 

OAB:7464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulisono o feito para intimação do advogado do exequente, para no 

prazo legal manifestar-se quanto ao petitório de fls. 139/143.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 790394 Nr: 10386-78.2015.811.0003

 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: ENISSON PASSOS JAMBERSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - 

FACULDADE ANHANGUERA DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração de fls. 270/276 foram 

interpostos tempestivamente, motivo pelo qual impulsiono os autos para 

intimação da parte contrária para, querendo, manifestar-se no prazo de 

(5) cinco dias, nos termos do artigo 1.023 § 2, do Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 710385 Nr: 5350-60.2012.811.0003

 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: ELIAS FARAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BADI FARAH, NADIR AMARAL FARAH, 

MIKHAEL AMARAL FARAH, TARICK AMARAL FARAH, ELISANGELA 

NUNES DA MOTA FARAH, FERNANDA GARCIA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:12057/MT, VICENTE DIOCLES DE FIGUEIREDO - 

OAB:14.229/MT

 Do advogado da parte autora para, querendo, impugnar a contestação e 

documentos de fls.224/427 e 428/434 , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 798321 Nr: 13618-98.2015.811.0003

 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: JUVENAL DE OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO TAXI RIO VERMELHO LTDA ME, 

EDVALDO ALVES TEIXEIRA, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO CARVALHO 

GONÇALVES - OAB:19989/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR GOMES DE 
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VASCONCELOS - OAB:13612, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - 

OAB:OAB/MT 5957, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT15.013

 Dos advogados das partes para, no prazo legal, manifestar quanto aos 

Embargos de Declaração interpostos pelo denunciado a lide Mapfre Vera 

Cruz Seguradora s/a (fl. 253).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 746903 Nr: 6109-53.2014.811.0003

 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: GUSTAVO ROBERTO BONIFACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS 

- OAB:MT 4.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIVELLI - 

OAB:297.608/SP

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação do advogado do requerido, para no prazo 

de 05 (cinco) dias comprovar nos autos o pagamento relativo ao cartório 

distribuidor, via depósito bancário, Banco do Brasil S/A, agência 0551-7, 

conta corrente nº. 44.017-5, nominal a Edilma Braga (Cartório Distribuidor).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 432502 Nr: 1167-17.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET WORK ASSESSORIA E SERVICOS 

EMPRESARIAIS - LTDA, JOÃO ALBERTO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELI PEDROSO KROHN - 

OAB:13835-B/MT, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:OAB/MT7245, PRISCILA 

IKEDA CAETANO - OAB:MT0018596/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Santana - 

OAB:RJ-85.022

 Nos termos do parágrafo 4§ do art. 203 do CPC e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar o (s) advogado(s) da 

PARTE AUTORA para em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a a 

correspondência devolvida nos autosfls. 277.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 727485 Nr: 8357-26.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA LEMOS VILELA CABETTE, NNCF, 

SHIRLEI MESQUITA SANDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E 

MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 Da advogada da parte autora, para efetuar o pagamento do valor de R$ 

12,30 (doze reais e trinta centavos), referente ao cancelamento da 

penhora, junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, no 

prazo de (5) cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 438834 Nr: 7501-67.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT, FÁBIO LUIS MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:6.848/MT

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Distrito Industrial Vetorasso na Central de Pagamento de Diligências 

– CPD, nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a 

guia e o comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 714426 Nr: 9629-89.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO OSMAR HANSEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - OAB:26.699 

GO

 Nos termos do parágrafo 4§ do art. 203 do CPC e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar o (s) advogado(s) da 

PARTE AUTORA para em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o petitório 

de fls. 247/254.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 754428 Nr: 10005-07.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANANDA METAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANCIO DE CARVALHO CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE ANGELICA GREGIOS - 

OAB:SP/212349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do parágrafo 4§ do art. 203 do CPC e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar o (s) advogado(s) da 

PARTE AUTORA para em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a a 

correspondência devolvida nos autos fls. 99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 769694 Nr: 2036-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J C R GOMES E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007, 

impulsiono os autos para intimação do advogado da parte autora, para 

manifestar no prazo legal, quanto a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça de fls. 63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 764265 Nr: 15458-80.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do parágrafo 4§ do art. 203 do CPC e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar o (s) advogado(s) da 

PARTE AUTORA para em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de fls. 61.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 808524 Nr: 17502-38.2015.811.0003

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS XAVIER DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOSA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS 

LTDA - COCA - COLA, ASSAÍ ATACADISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225, REINALDO MANOEL GUIMARAES - 

OAB:20969/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KARINA DO REIS 

BELTRÃO GUIMARÃES, para devolução dos autos nº 

17502-38.2015.811.0003, Protocolo 808524, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 448348 Nr: 3527-85.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES ALVES GARCIA, MARIA HELENA DE 

MELO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte interessada para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que de direito, tendo em vista o fim da suspensão do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 379404 Nr: 7708-08.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA EPP, 

THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ, RICARDO JOSE KULEVICZ, RENATA 

CRISTINA KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte interessada para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que de direito, tendo em vista o fim da suspensão do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 721071 Nr: 2098-15.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONEI GILSON RESMINI, OLINDO RESMINI, 

LENICE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte interessada para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que de direito, tendo em vista o fim da suspensão do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 738716 Nr: 1158-16.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLEN CRISTINA DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES - OAB:7819/MT, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT/ 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte interessada para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que de direito, tendo em vista o fim da suspensão do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 757800 Nr: 12012-69.2014.811.0003

 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): SENARA FELICIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte interessada para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que de direito, tendo em vista o fim da suspensão do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 65918 Nr: 1019-26.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A (HOJE GRUPO UNIBANCO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/16.160/A, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - 

OAB:MT/8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte interessada para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que de direito, tendo em vista o fim da suspensão do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 442310 Nr: 10978-98.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V A BATISTA REZENDE ME, VALÉRIA 

APARECIDA BATISTA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte interessada para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que de direito, tendo em vista o fim da suspensão do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 740799 Nr: 2514-46.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO FLAVIO GOELLNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI EVANDRO KLASENER, SINARA DE 

LOURDES ZANON KLASENER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:MT 14.737-A

 Do advogado da parte interessada para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que de direito, tendo em vista o fim da suspensão do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 747293 Nr: 6333-88.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FRANCISCO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte interessada para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que de direito, tendo em vista o fim da suspensão do processo.

2ª Vara Cível
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005404-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM 

ANIMAL LTDA (REQUERENTE)

VALERIANO FRANCISCO DE SALES (REQUERENTE)

SSIL SOCIEDADE SALES INDUSTRIAL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA SALES (REQUERIDO)

ADRIANO SALES (REQUERIDO)

AURELIO MARCOS SALES (REQUERIDO)

DORGIVAL SALES JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005404-33.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: VALERIANO FRANCISCO DE SALES, INBESP-INDUSTRIA E 

BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA, SSIL 

SOCIEDADE SALES INDUSTRIAL LTDA - EPP REQUERIDO: ADRIANO 

SALES, AURELIO MARCOS SALES, DORGIVAL SALES JUNIOR, GLAUCIA 

SALES Vistos etc. Diante do teor do petitório retro, CANCELO a audiência 

designada para o dia 14.06.2018, REDESIGNANDO o ato para o dia 05 de 

julho de 2018, às 14h30min. Intime-se o requerido Adriano Sales POR 

MANDADO, conforme decisão de ID 13196410. Intimem-se. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 16 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005404-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM 

ANIMAL LTDA (REQUERENTE)

VALERIANO FRANCISCO DE SALES (REQUERENTE)

SSIL SOCIEDADE SALES INDUSTRIAL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA SALES (REQUERIDO)

ADRIANO SALES (REQUERIDO)

AURELIO MARCOS SALES (REQUERIDO)

DORGIVAL SALES JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005404-33.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: VALERIANO FRANCISCO DE SALES, INBESP-INDUSTRIA E 

BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA, SSIL 

SOCIEDADE SALES INDUSTRIAL LTDA - EPP REQUERIDO: ADRIANO 

SALES, AURELIO MARCOS SALES, DORGIVAL SALES JUNIOR, GLAUCIA 

SALES Vistos etc. Diante do teor do petitório retro, CANCELO a audiência 

designada para o dia 14.06.2018, REDESIGNANDO o ato para o dia 05 de 

julho de 2018, às 14h30min. Intime-se o requerido Adriano Sales POR 

MANDADO, conforme decisão de ID 13196410. Intimem-se. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 16 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002166-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES CARVALHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

José Carlos da Silva (RÉU)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1002166-06.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: REINTEGRAÇÃO 

/ MANUTENÇÃO DE POSSE (1707). Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ALCIDES CARVALHO DA SILVA Parte Ré: RÉU: JOSÉ CARLOS 

DA SILVA Senhor(a): AUTOR: ALCIDES CARVALHO DA SILVA Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos 

termos do processo acima indicado, para se manifestar acerca da 

Certidão Negativa do Oficial de Justiça ID 12478810, requerendo o que de 

direito no prazo de 05 dias. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS 

E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001216-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A (ADVOGADO)

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1001216-60.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 25.703,10; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[PAGAMENTO INDEVIDO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: D. F. INDUSTRIA, COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA - EPP Parte Ré: RÉU: VIVO S.A. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001162-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1001162-94.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 10.549,30; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ELISANGELA DOS SANTOS 

PEREIRA Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias. Processo: 1001162-94.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 10.549,30; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) OBSERVAÇÃO: O 

processo está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009698-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR BATISTA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1009698-31.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 19.618,15; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: BUSCA E 

APREENSÃO (181). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

AYMORE Parte Ré: REQUERIDO: JURANDIR BATISTA DE SOUZA 

Senhor(a): REQUERENTE: AYMORE Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo acima 

indicado, para dar prosseguimento no feito requerendo o que de direito no 

prazo de 05 dias. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712730 Nr: 7810-20.2012.811.0003

 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: IMOBILIARIA SANTA FE LTDA, AFIF YOUSSEF MERHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASA - AÇÃO SOLIDÁRIA AOS AIDÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS CARLLOS 

CRUVINEL, para devolução dos autos nº 7810-20.2012.811.0003, 

Protocolo 712730, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747141 Nr: 6247-20.2014.811.0003

 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 JOSE DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELEN SIMONE DUARTE NANTES, ANSELMO 

SIQUEIRA CARDINAL, FERNANDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS CARLLOS 

CRUVINEL, para devolução dos autos nº 6247-20.2014.811.0003, 

Protocolo 747141, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 84568 Nr: 19948-10.1998.811.0003

 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: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RONDONÓPOLIS - 

CESUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUREA FERREIRA PITROSKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

do Mandado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 438946 Nr: 7613-36.2010.811.0003

 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: ERNEI CABRAL MACHADO, LUIZ RENATO ALVES 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SAMARITANO DE MINEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VASCO REZENDE SILVA - 

OAB:9592/GO

 Intimação do procurador da parte autora, para no prazo legal manifestar 

sobre a devolução de correspondência de fls 140.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 776916 Nr: 5024-95.2015.811.0003

 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: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL REINOLDO RUZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:MT/12.219-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 38 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 47365 Nr: 3547-04.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDA MARIA BERNARDES DE MEDEIROS, 

GRATEC FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA, EDMAR GUEDES DE 

MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar sobre as fls.194/195, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 797547 Nr: 13310-62.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS & PASSO DOS SANTOS LTDA ME, 

ADRIANE CORIOLANO SOARES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 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 patrono da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias manifestar sobre as fls.61/64, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 742315 Nr: 3496-60.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES - OAB:OAB/MS -12.002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Certidão Negativa do Oficial de Justiça de folha 83, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 737722 Nr: 494-82.2014.811.0003

 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: NILSON FALCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILENE MARIA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte de autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de (05) cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 759618 Nr: 13155-93.2014.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS 

LTDA, SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH, ELIAS FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R GOES NICOLADELLI 

- OAB:17.980/A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO TORBAY GORAYEB 

- OAB:7361/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se, no prazo legal, sobre o mandado e a certidão do Oficial de 

Justiça de folhas nº54/55, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 443805 Nr: 12474-65.2010.811.0003

 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: LUCIO MAURO DO ROSARIO LOBATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S I Q COMERCIO DE LIVROS LTDA ME, BANCO 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT19.081-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:, SERVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 INTIMAÇÃO dos procuradores das partes requeridas, para caso queiram, 

apresentem contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas nº 148/171 

, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 756479 Nr: 11152-68.2014.811.0003

 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: JOAO CARLOS MARINHO LUTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOI BOM COMERCIO DE ANIMAIS LTDA, 

OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MACHADO 

MARDINE SANTANA - OAB:17297/O, PATRICIA MACHADO MARDINE 

SANTANA - OAB:OAB/MT 17297, WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 Vistos etc.

Em face da dessitência da parte autora quanto à colheita dos depoimentos 

pessoais dos demandados, conforme petição de fls. 375, INDEFIRO o 

pedido de redesignação da audiência, dispensando o comparecimento, ao 

ato, do demandado que está enfermo, conforme fls. 376, o qual poderá 

ser validamente representado por seu advogado no ato.

No mais, aguarde-se a realização da audiência designda para a data de 

amanhã.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 348741 Nr: 4088-22.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GISELE MELLO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOGICA ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE COSTA GASPARINI - 

OAB:MS/11809

 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 exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar sobre as fls.535/536, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 351233 Nr: 6327-96.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DIAS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:SP/227.421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:MT/9.698, RODRIGO ALVES DA SILVA

Rodrigo Alves da Silva - OAB:MT/8563

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 297053 Nr: 11863-93.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDA DA CRUZ PANIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO CHAGAS 

RIBEIRO - OAB:MT/ 7.026

 Intimação do patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca das 

informações juntadas aos autos de folhas 238/240, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 63362 Nr: 11913-95.1997.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIRTON SEGUROS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSSIVALDO GONCALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 
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CANO - OAB:8.506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE - OAB:PROCURADOR

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento, nos moldes 

do artigo 485, III, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 281418 Nr: 4849-92.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIDIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS, 

LUCIARA FREITAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7.627-A, Thiago Mahfuz Vezzi - 

OAB:18017-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:MT/9307, MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR - OAB:5169 MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo 

legal, dar prosseguimento ao feito, requerendo, para tanto, o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 382357 Nr: 10549-73.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON JOAO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URQUIZA RODRIGUES PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE DOS SANTOS PEREIRA 

- OAB:14023, Wellington João Silva Junior - OAB:10.417/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 Ante o exposto, à luz dos fundamentos acima esposados, mantenho a 

penhora do imóvel indicado pelo exequente, devendo, contudo, doravante, 

ser efetuada somente sobre 50% do bem, pertencente ao executado. Via 

de consequência, determino a expedição de novo termo de penhora com 

relação a apenas 50% do imóvel objeto da matrícula n. 2.861.Defiro o 

pedido contido no item 3 de fls. 251, devendo ser aproveitada a avaliação 

do imóvel realizada nos autos da ação de execução Código 62734, 

devidamente juntada às fls. 284/285.Intimem-se as parte do presente 

decisum, devendo o exequente requerer o que entender de direito quanto 

à expropriação do bem e satisfação do débito. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 711193 Nr: 6190-70.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE CARNE SÃO MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO JOSE CANEVAZI DA 

SILVA - OAB:23244/O

 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 executada acerca da 

r. Sentença de fls. 92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 804329 Nr: 16041-31.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMOROSO METAL TRANSP LTDA ME, LUIS 

FAGNER GEROLIN AMOROSO, CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora, para que compareça a esta 

escrivania da 2ª Vara Cível, com a finalidade de retirar os documentos 

expedidos para cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 716634 Nr: 12028-91.2012.811.0003

 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: EZENITE APARECIDA PRATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A, COOPERATIVA SICREDI 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - 

OAB:13807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Iaquinto Mateus - 

OAB:15.383, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A-MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos INTIMANDO os patronos das partes, para tomarem 

ciencia acerca da perícia designada para o dia 06 de junho de 2018, às 

09:00 horas, no CENTRO MÉDICO, situado na Rua Acyr Rezende Souza e 

Silva, 2094, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 427902 Nr: 10110-57.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RODRIGUES DA CUNHA, RENATO 

RODRIGUES DA CUNHA, LUCIENE MOREIRA RODRIGUES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar-se sobre as fls.188/190, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 713359 Nr: 8474-51.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE RONDONOPOLITANA DE EDUCACAO LTDA 

- EPP OU SOCIEDADE EDUCACIONAL RONDONOPOLITANA LTDA, 

IRACEMA DINARDI PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO DE ZONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7.666-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, para cumprimento 

do Mandado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 712484 Nr: 7553-92.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFECÇÕES CABRAL LTDA ME (LUANDA 

FASHION), GILSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias manifestar sobre as fls.140/141, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 423765 Nr: 5926-58.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J L DA SILVA BOTAS E BOTINAS, JOSE 

LEMES E SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉZIO PEDRO FULAN - 

OAB:OAB/MS13171-A, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias manifestar sobre as fls. 162/163, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 407700 Nr: 3401-40.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO SERGIO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11.877-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias manifestar sobre as fls. 103/104, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 712232 Nr: 7286-23.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ CESCONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO JOSE ROMAGNOLO 

- OAB:70711/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora, para a que compareça a esta 

esrivania da 2ª Vara Cível, com a finalidade de venha retirar o ofício 

expedido para cumprimento, bem como, requerer o que entender de direito 

em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 728577 Nr: 9369-75.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUALIQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS QUIMICOS LTDA, ELISABETH VETTORATO, JOSE ROBERTO 

DE BARROS FERRAZ, RAMIDE DE FÁTIMA ABUDEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte de autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de (05) cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 384211 Nr: 12352-91.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO LONARDONI, ISRAEL SILVA 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6.222/GO, MIRIAM JOSÉ SILVA - OAB:25447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias manifestar sobre as fls.274/276, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 346673 Nr: 2101-48.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO SLAVIERO FUMAGALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO JOÃO MARCHETT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11231-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:MT/2615

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se acerca do petitório de fls. 986/1.014.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 439978 Nr: 8645-76.2010.811.0003

 AÇÃO: Restauração de Autos->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: FERTISUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANO WIECZOREK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B, ZAID ARBID - OAB:MT/1822A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANO CARVALHO DE 

ARAUJO - OAB:MT/11.571

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 475 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 710440 Nr: 5406-93.2012.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PARMEJANE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT/ 8.530-A, 

NESTOR MAYER - OAB:7618/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO 

- OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 139 verso.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 441126 Nr: 9795-92.2010.811.0003

 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: ELIZABETH OLIVEIRA GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIRIATO BISPO SEABRA - 

OAB:11061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - 

OAB:13239-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que 

entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 720508 Nr: 1551-72.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO OLMIRO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para retirar a 

Carta Precatória expedida para Comarca de BARRA DO BUGRES-MT bem 

como, para que proceda com a devida distribuição naquela Comarca, 

comprovando nos autos a referida distribuição. Certifico ainda que, com a 

implantação do sistema PJE, a distribuição das ações passou a ser feitas 

pelos patrocinadores das partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 799141 Nr: 13980-03.2015.811.0003

 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: Cristiane Cruz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, Marcari & Furlan - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:15612/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 ...Defiro a produção de prova pericial e, nos termos do artigo 465 do 

Código de Processo Civil/2015, NOMEIO como perito nestes autos para a 

realização da prova postulada por ambos os litigantes o Sr. Luiz Gustavo 

Sousa Vasconcelos, cujos dados estão disponíveis na Secretaria. Fixo, 

para a entrega do laudo, o prazo de 30 (trinta) dias contados do 

recebimento do equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser 

estabelecido a titulo de honorários periciais.Intime-se o perito a fim de que, 

em 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários, bem como 

currículo, com comprovação de especialização e contatos profissionais, 

em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (art. 465, § 2º, CPC/2015).Tão logo apresentada a 

proposta de honorários, devem ser as partes intimadas para, querendo, 

manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias (art. 465, § 3º, 

CPC/2015).Considerando a vigência do Novo Código de Processo Civil, 

determino seja o valor dos honorários periciais arcado pela requerida 

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, nos moldes do art. 95 do 

CPC/15, haja vista que a perícia foi por ela requerida.Por fim, certifique-se 

acerca da revelia da demandada Marcari & Furlan – Epp.Tudo cumprido, 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 793453 Nr: 11643-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAILA CHABAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO MARQUES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade arguida pela 

parte demandada.Dessa forma, intime-se a exequente para requerer o que 

entender de direito em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentando cálculo atualizado do débito.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 819429 Nr: 2714-82.2016.811.0003

 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: LOIDE ANE RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALDECY SILVA DA SILVEIRA 

MACEDO - OAB:OAB/MT 20588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:5448 B M/T

 Registre-se que, não obstante a demandada tenha alegado nos embargos 

ofertados que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais foi fixada com base no valor da condenação de R$ 843,36 

(oitocentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos), este juízo 

fixou a condenação sucumbencial com base no VALOR ATUALIZADO DA 

CAUSA, consoante se vê às fls. 291, uma vez que irrisório o proveito 

econômico alcançado (art. 85, §8º, CPC/15).Assim, à luz desses 

fundamentos, CONHEÇO os embargos de declaração ofertados, e 

ACOLHO-OS, reconhecendo a contradição na decisão de fls. 288/291, 

para o fim de constar da parte dispositiva da referida decisão o que 

segue: “(...) Considerando a sucumbência recíproca in casu, e 

predominante quanto ao réu, CONDENO ambas as partes ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem ainda ao pagamento dos 

honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, na proporção de 70% (setenta por cento) a ser 

pago pela REQUERIDA e 30% (trinta por cento) a ser pago pelo AUTOR, 

tanto com relação às custas quanto em referência aos honorários 

devidos, tudo com fundamento no art. 86, caput, do CPC/2015. Assim, 

deverá o quantum de 15% (quinze por cento) de honorários ser dividido 

na proporção acima, 70% (setenta por cento) em benefício do advogado 

do autor e 30% (trinta por cento) em benefício do advogado do réu. Do 

mesmo modo e na mesma proporção, deverá se proceder com o 

pagamento das custas processuais.(...)”Permanecem inalterados os 

demais termos da decisão embargada.Diante da interposição do Recuso 

de Apelação pela demandante, nos termos dos artigos 1009 e seguintes 

do CPC/2015, encaminhe-se o processo ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens, para processamento do apelo 

aforado.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 719907 Nr: 947-14.2013.811.0003

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:OAB/MT 8920-B, FELIPE BORTONI NINIS EMMERICK - 

OAB:MT/15.082, MARIA ELISA SENA MIRANDA - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:SP/147.386, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:244223/SP

 Vistos etc.

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DAYCOVAL 

S/A em relação à sentença de fls. 53/54, que julgou procedente o pedido 

formulado na inicial, sob a alegação de que não houve aplicação da 

Súmula 372 do STJ no referido decisum.

 Os embargos foram opostos no prazo de 05 (cinco) dias, previsto no 
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artigo 1.023 do Novo Código de Processo Civil.

 Dispõe o art. 1022 do CPC/2015:

 “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.”

 Volvendo olhos ao feito, verifico que os embargos interpostos merecem 

ser acolhidos, porquanto, de fato, existe a omissão apontada na referida 

decisão, eis que não houve, quando da prolação da sentença, a aplicação 

da Súmula 372 do STJ, a qual dispõe que na ação de exibição de 

documentos não cabe a aplicação de multa cominatória.

Assim, à luz desses fundamentos, CONHEÇO os embargos de declaração 

ofertados, e ACOLHO-OS, reconhecendo a omissão na decisão de 

fls.53/54, para o fim de extirpar a multa cominatória arbitrada por este juízo 

e constar da parte dispositiva da referida decisão o que segue:

 “(...) Com fundamento no artigo 396 do Código de Processo Civil/2015, 

DETERMINO que o requerido PROCEDA À EXIBIÇÃO DO CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO FIRMADO COM A PARTE AUTORA, no prazo de 15 

(quinze) dias. CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil, fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado 

da causa (...)”

 Permanecem inalterados os demais termos da decisão embargada.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 886534 Nr: 437-25.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIPRIME CENTRO OESTE DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA CRISTINA BAZAN FRANCESCHINI, 

CARLOS AUGUSTO FRANCHESCINI DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE L. BORGES NETTO - 

OAB:5788/MS, GABRIEL DUARTE DE OLIVEIRA - OAB:21454/MS

 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, no 

prazo legal, manifeste-se acerca da certidão de fls. 16, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito. Ressaltando que a paralisação da mesma 

por prazo superior a 30 (trinta) dias, acarretará na sua devolução a 

Comarca de origem, sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 890522 Nr: 1942-51.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO DAVI JAVORNIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO JAVORNIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANE MARIA BREDA - 

OAB:RS/62960

 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, no 

prazo legal, manifeste-se acerca da certidão de fls. 11, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito. Ressaltando que a paralisação da mesma 

por prazo superior a 30 (trinta) dias, acarretará na sua devolução a 

Comarca de origem, sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 888743 Nr: 1233-16.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS JARDIM FRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, MAURO EDSON MACHT - OAB:

 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, no 

prazo legal, manifeste-se acerca do mandado e certidão de fls. 26/27, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito. Ressaltando que a 

paralisação da mesma por prazo superior a 30 (trinta) dias, acarretará na 

sua devolução a Comarca de origem, sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 746397 Nr: 5833-22.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO PRATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte de autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de (05) cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 711193 Nr: 6190-70.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE CARNE SÃO MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO JOSE CANEVAZI DA 

SILVA - OAB:23244/O

 Vistos etc.

Ressai dos autos que o órgão do Ministério Público ingressou com pedido 

de desistência da ação, tendo em vista que o Termo de Ajustamento de 

Conduta objeto da presente demanda não foi assinado pelo representante 

legal da empresa executada (fls. 86).

Dispõe o artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), em 

seu inciso VIII:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;

(...)"

Ante o exposto, em cumprimento aos limites procedimentais da Lei nº 

13.105/15, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da 

ação exteriorizada pelo Ministério Público. Via de consequência, JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites 

enunciativos do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 13.105/15.

Proceda-se à restituição dos valores penhorados às fls. 73/75 ao 

executado.

Sem custas e honorários.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as devidas baixas e 

anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 437575 Nr: 6243-22.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES SANTA CLARA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, TORNO SEM 
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EFEITO a certidão de impulsionamento de fls. 837, bem como IMPULSIONO 

os presentes autos INTIMANDO o procurador da parte requerida da r. 

Decisão de fls. 810/816, para querendo, apresentar manifestação, no 

prazo legal, vez que a intimação de fls 828 novamente saiu em nome de 

outro advogado que não o da intimação exclusiva de fls. 781.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 703938 Nr: 11915-74.2011.811.0003

 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: MARTINHO BISPO DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI VIEIRA FERREIRA - 

OAB:OAB/MT10071-B, JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - OAB:MT/7.670

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DEISI VIEIRA 

FERREIRA, para devolução dos autos nº 11915-74.2011.811.0003, 

Protocolo 703938, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 90369 Nr: 1524-80.1999.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO LONARDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora, para que compareça a esta 

escrivania da 2ª Vara Cível, com a finalidade de retirar o Ofício expedido 

para cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 94899 Nr: 6653-66.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA PARANATINGA INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, JAIRO DIAS PEREIRA

 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: FABIO SIVIERO BOTELHO DA 

SILVA - OAB:5929/MT, FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:5925/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:207681/SP

 INTIMAÇÃO do patrono da parte exequente para DISTRIBUIÇÃO da 

CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA para seu devido cumprimento, VIA PJE, 

conforme Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 2017- 

CGJ DAPI, tendo em vista a implantação do Sistema Processo Judicial 

Eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 824594 Nr: 4449-53.2016.811.0003

 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: ADRIANA FONSECA BARBOZA DOS SANTOS, 

EMERSON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONETE QUEIROZ PEREIRA SOBRINHO, 

CLELTON DOS SANTOS SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edital Vito - OAB:19830, EDIVAL 

VITO - OAB:OAB/MT 19830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSENILDO SANTOS 

RODRIGUES - OAB:22474/O MT, MILENE DOS REIS MAIA - OAB:15994

 (...).”(TJDF - Acórdão n.980787, 20150710244717APC, Relator: ALFEU 

MACHADO 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2016, Publicado 

no DJE: 02/12/2016. Pág.: 141-187). É o caso, portanto, de aplicação 

imediata do disposto no artigo 30 da Lei n. 9514/97: “Art. 30. É assegurada 

ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do 

imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a 

reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para 

desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do 

disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.” Assim, 

fazem jus os autores à imediata imissão na posse do imóvel que 

adquiriram há mais de 02 (dois) anos, sem que tenham, até agora, dele 

usufruído. E por fim, menciono, ainda, o julgado seguinte: “CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. 

PREJUDICIALIDADE. RECURSO RECEBIDO NO DUPLO EFEITO. AÇÃO 

POSSESSÓRIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. 

DESNECESSIDADE. PREJUDICIALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. 

AUSÊNCIA. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. 

PROPRIETÁRIO. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. [...] À luz desses 

fundamentos, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, a teor do art. 487, I, do CPC/15, 

de modo que DETERMINO A IMISSÃO DOS AUTORES NA POSSE DO 

IMÓVEL DESCRITO NA INICIAL, conferindo o prazo de 60 (sessenta) dias 

para desocupação do imóvel pela parte ré, sob pena de, em ali 

permanecendo após esse prazo, ser expedido mandado de imediata 

imissão na posse pelos autores, independentemente de nova 

determinação judicial. [..]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 752505 Nr: 9039-44.2014.811.0003

 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: AFIFE HUSSEIN FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE OLIVEIRA LIMA, CLEONICE 

MOURA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT/4677, MAURICIO AUDE - OAB:4667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Vistos etc. Analisando os autos, verifico que a presente ação visa à 

nulidade do ato jurídico emanado da sentença proferida nos autos da 

Ação de Usucapião que tramitou perante esta vara cível, sob o código n. 

288458. Por meio da decisão de fls. 281/282, o juízo da 3ª Vara Cível 

desta Comarca, para onde o processo fora inicialmente distribuído por 

sorteio, declinou da competência para processar e julgar a presente 

demanda, determinando sua remessa a esta vara cível, para apensamento 

ao processo da ação de usucapião aludida. Contudo, os autos de código 

288458 já foram extintos por meio de sentença com o devido trânsito em 

julgado, não havendo falar-se em prevenção, já que a prolação de 

sentença na ação de conhecimento anterior, com seu arquivamento há 

vários anos, torna prejudicada a reunião dos processos [..] Impossibilidade 

de redistribuição por vinculação quando as ações são distintas, gerando 

recursos distintos, mormente quando um deles já foi julgado. Aplicação da 

Súmula nº 235 do STJ. Não configurada a prevenção deste Relator pelo 

julgamento de apelação interposta em processo diverso, afasta-se a 

aplicação do art. 146, V, do RITJRS. Conflito de Competência nº 

70039961552. Precedentes do TJRGS, Órgão Especial e do STJ. Conflito 

de competência suscitado.”(Agravo de Instrumento Nº 70055194237, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos 

Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 25/06/2013). Posto isso, e sem maiores 

delongas, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para o 

julgamento do presente feito, razão pela qual DECLINO da competência 

jurisdicional em favor do Juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca, 

inicialmente prevento, para onde determino a redistribuição destes autos, 

com as nossas homenagens e providências legais necessárias. Os 

presentes saem intimados. Cumpra-se com urgência, observando que se 

trata de processo incluído da Meta 02, cujo trâmite demanda prioridade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 724801 Nr: 5768-61.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALENO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENE DE MARCO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER FERREIRA DA SILVA - 

OAB:24.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- - OAB: 5152-A/MT

 Intimação dos patronos das partes, acerca da r. Decisão que designou 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 

14h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 756479 Nr: 11152-68.2014.811.0003

 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: JOAO CARLOS MARINHO LUTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOI BOM COMERCIO DE ANIMAIS LTDA, 

OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MACHADO 

MARDINE SANTANA - OAB:17297/O, PATRICIA MACHADO MARDINE 

SANTANA - OAB:OAB/MT 17297, WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 Vistos etc. Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 60211 Nr: 8559-62.1997.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALENTIM LONARDONI ( ESPOLIO )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:MT/2.532-A, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wanderley Chilante - 

OAB:3533/A

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora, para que compareça a esta 

escrivania da 2ª Vara Cível, com a finalidade de retirar o Ofício expedido 

para cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 66331 Nr: 1498-19.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO LONARDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:8927/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wanderley Chilante - 

OAB:3533/A

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora, para que compareça a esta 

escrivania da 2ª Vara Cível, com a finalidade de retirar o Ofício expedido 

para cumprimento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002762-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON MACIEL MOREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002762-53.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: VILSON 

MACIEL MOREIRA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de ação de busca e 

apreensão ajuizada por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. em desfavor 

de VILSON MACIEL MOREIRA DOS SANTOS , ambos qualificados nos 

autos. Noticia a exordial que, o autor concedeu ao réu um financiamento, 

tendo por objeto o veículo descrito na inicial. Contudo, relata que o 

requerido se tornou inadimplente com as parcelas em seus respectivos 

vencimentos. À luz destes fatos, o requerente pugna, liminarmente, pela 

busca e apreensão do veículo descrito acima, que se encontra em poder 

do polo passivo, clamando para ser depositado em suas mãos. Pleiteia 

pelo pagamento da integralidade da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, e, 

caso queira, em 15 (quinze) dias, apresentar resposta, sob pena de 

revelia. Acostada à inicial, veio a documentação pertinente. Por meio da 

decisão de ID 12858480, foi alterado de ofício o valor atribuído à causa em 

exame e determinado que a parte autora recolhesse as custas de 

distribuição remanescentes em decorrência desta alteração, o que foi 

devidamente cumprido no ID 13042973. É o breve relato. Fundamento e 

Decido. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

Requerente cumprido este requisito. Com efeito, os documentos atrelados 

à inicial, demonstram a relação contratual (ID 12755667), bem como a 

notificação da mora (ID 12755679). Por outro lado, há receio de que o 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Nos termos do artigo 3º, do Decreto Lei nº 911/1969, 

comprovada a mora do devedor, o caso é de se deferir liminarmente a 

medida, determinando a busca e apreensão do bem supramencionado. 

Assim, presentes os requisitos autorizadores que ensejaram o presente 

pedido, tendo em vista a demonstração da mora, conforme Instrumento de 

Protesto, tomando assim ciência dos débitos vencidos e não pagos, 

DEFIRO a medida liminar de busca e apreensão, autorizando que o veículo 

fique em depósito com pessoa a ser indicada pelo credor. Nomeio 

depositário fiel do bem o Requerente ou quem o mesmo vier a indicar. 

Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão. Executada a liminar, cite-se a parte ré 

para, querendo, em 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da integralidade 

da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, (§ 1º, do art. 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004), bem 

como, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta sob pena 

de revelia (§ 3º, art. 3º). Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 1º 

e 2º do CPC/15, bem como o arrombamento e a requisição de força 

policial, nos termos do art. 536, §2°, 846, §2° e 782, §2° do CPC/15. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. RONDONÓPOLIS, 16 de 

maio de 2018. Juiz(a) de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003955-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAN JESUS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN OAB - MT23139/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO ID. 13223957, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005810-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARI GIONGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC OAB - MT8387/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005810-54.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. DA EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ Considerando a manifestação da parte autora sob o Id. 

12851287, bem como o documento sob o Id. 12851301, expeça alvará 

para levantamento do valor depositado nos autos pela requerida e seus 

acréscimos, os quais são destinados ao cumprimento da decisão 

proferida pelo e. TJMT. 2. 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, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca do que entendem elas sobre as questões 

de fato e direito supostamente controvertidas. Embora o novo 

ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de audiência para 

se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta 

que seja oportunizada a manifestação específica acerca das provas, o 

que garante a celeridade do processo. Destarte, visando garantir a efetiva 

participação dos litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução 

da lide, intime as parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. Deverão, ainda, no 

mesmo prazo alhures concedido, manifestar sobre a possibilidade de 

acordo. A mera alegação da parte que quer produzir todas as provas 

permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples de eventual 

modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o ponto 

alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 16 de maio de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000396-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA OAB - MT8102/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA BICCA ISHIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000396-75.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Defiro o 

pedido de penhora do imóvel sob a matrícula nº 88.780, do CRI desta 

Comarca. II - A formalização da constrição deverá obedecer ao comando 

dos artigos 844, 845, §1º, da Lei Adjetiva em vigência. III – Formalizada a 

constrição judicial, intime a devedora, via ARMP, nos termos dos artigos 

841, §2º e 847, do CPC. IV – Havendo o decurso do prazo alhures sem 

manifestação, expeça mandado, para avaliação do bem, nos termos do 

artigo 870 e 872, do CPC. Após, digam as partes. V - Expeça o 

necessário. Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 16 de maio de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003462-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO FARINELI OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID FERREIRA MAIA NETO (RÉU)

PAULICEIA DIAS DOS SANTOS MAIA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003462-29.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

comparece aos autos e requer a concessão da assistência judiciária, 

alegando não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. Para comprovar a alegada hipossuficiência, trouxe aos 

autos a cópia de sua CTPS (Id. 13132155), no entanto, no último registro 

do referido documento consta que o autor foi desligado da empresa em 

que trabalhava em 30 de outubro de 2001. Dessa forma, determino que o 

demandante traga aos autos cópia de suas três últimas declarações do 

imposto de renda ou outro comprovante de rendimento para comprovar a 

hipossuficiência financeira, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 16 de maio de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003289-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (RÉU)

ITAMBE ALIMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003289-05.2018.8.11.0003 Vistos etc. A requerente 

é pessoa jurídica e requer a concessão da assistência judiciária, alegando 

não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. Dessa forma, determino que a autora traga aos autos cópia 

completa de suas três últimas declarações do imposto de renda, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento de plano do pedido (art. 

321, do CPC). Cumpra. Rondonópolis - MT, 16 de maio de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1003210-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENAY SOUZA SIQUEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Júlia Ferreira de Oliveira (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003210-26.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime a 

requerente para emendar a inicial, especificamente para informar o CEP de 

seu endereço e do endereço da requerida cumprindo assim as 

determinações constantes na Resolução nº. 021/2011/TP do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias sob 

pena de indeferimento do pedido (art. 321, do CPC). Após, voltem-me 

conclusos. Cumpra. Rondonópolis-MT, 16 de maio de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003302-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO COELHO PACINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AYRTON CAMPOS MOREIRA OAB - MT17136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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Talita Lorrayne do Nascimento Rosa Leite (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003302-04.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que o demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 16 de maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003386-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. DO N. ROSA EIRELI (EXECUTADO)

ANDERSON DO NASCIMENTO ROSA (EXECUTADO)

LETICIA TEREZINHA BRAGAGNOLO PEREIRA ROSA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº13242478

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 848254 Nr: 10871-44.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS - SANEAR, THEMIS DE OLIVEIRA, PERCIVAL SANTOS 

MUNIZ, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, DEVAIL OEREURA DE 

ANDRADE, ODETE MARIA DE FREITAS ANDRADE, VANILDA BRAZ 

MIRANDA, EDVALDO ARAÚJO DOS SANTOS, LOURIVAL ZANQUELA, 

VÂNIA RICARDO DE SOUZA SANTOS, ZEQUINHA DE TAL, MORADOR 

NÃO IDENTIFICADO, MORADOR NÃO IDENTIFICADO, MORADOR NÃO 

IDENTIFICADO, MARCIANA PEREIRA DA SILVA, MORADOR NÃO 

IDENTIFICADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:, EDIVILSON JOSE GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT6534, HADAN FELIPE PORFIRIO - OAB:13715/O, MARIA 

ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIO HENRIQUE 

DE BRITO MAZETE, para devolução dos autos nº 

10871-44.2016.811.0003, Protocolo 848254, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 848268 Nr: 10873-14.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS - SANEAR, THEMIS DE OLIVEIRA, PERCIVAL SANTOS 

MUNIZ, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIO HENRIQUE 

DE BRITO MAZETE, para devolução dos autos nº 

10873-14.2016.811.0003, Protocolo 848268, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 831835 Nr: 6234-50.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIO HENRIQUE 

DE BRITO MAZETE, para devolução dos autos nº 6234-50.2016.811.0003, 

Protocolo 831835, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727342 Nr: 8226-51.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOSHIBA INFRAESTRUTURA AMÉRICA DO SUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA NETO, 

MARCIANO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA NETO E CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OCTAVIO DE PAULA SANTOS 

NETO - OAB:196717/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIEL DA COSTA 

GARCIA, para devolução dos autos nº 8226-51.2013.811.0003, Protocolo 

727342, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726090 Nr: 7034-83.2013.811.0003

 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: EDSON VICENTE WAGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELLEN VERÍSSIMO 

RODRIGUES VILELA, para devolução dos autos nº 

7034-83.2013.811.0003, Protocolo 726090, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 765150 Nr: 15940-28.2014.811.0003

 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: IZABEL CHINELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527/O, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:OAB/ MT 16983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DIAS - 

OAB:16.127-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ONEIDE RODRIGUES 

JAPIASSU DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

15940-28.2014.811.0003, Protocolo 765150, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740161 Nr: 2100-48.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE DA SILVA GARCIA, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR APARECIDO LOPES MELO, SANDRO 

HENRIQUE MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIEL DA COSTA 

GARCIA, para devolução dos autos nº 2100-48.2014.811.0003, Protocolo 

740161, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELLEN VERÍSSIMO 

RODRIGUES VILELA, para devolução dos autos nº 

7680-93.2013.811.0003, Protocolo 726770, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 717879 Nr: 13325-36.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. A. F. PINHEIRO E CIA LTDA, (BRASIL DIESEL PEÇAS E 

SERVIÇOS-EVOLUÇÃO MECÂNICA), JADERSON CESAR BARBIERI, JOSE 

SEVERINO RIBEIRO, EUFABRICIO ALESSANDRO FREITAS PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. F. TERRA - ME, EUGENIO FERREIRA PIRES 

TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

L I M A  -  O A B : M T / 7 0 3 9 - B ,  P A T R I C I A  M E I R E L L E S 

WICZOREK(ATUALIZADO) - OAB:12496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 717879.

 Requerente: E.A.F. Pinheiro e Cia Ltda.

 Requerida: E.F. Terra – ME.

 Vistos etc.

 E.A.F. PINHEIRO & CIA LTDA., qualificada nos autos, ingressou com 

AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra 

E.F. TERRA – ME., todas devidamente qualificados no processo, visando o 

recebimento do seu crédito.

 As partes compareceram nos autos à fls. 110/113 e noticiaram a 

realização de acordo, pleitearam a sua homologação e extinção do 

presente feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Ex positis, homologo o acordo noticiado nos autos (fls. 110/113) para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte integrante 

desta decisão. Julgo extinto o processo nos termos dos dispostos nos 

artigos 924, inciso III e 925, ambos do Código de Processo Civil. Determino 

o desbloqueio da quantia de R$ 22.453,66 (vinte e dois mil quatrocentos e 

cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos) pelo Sistema Bacenjud 

em favor da executada. Deixo de determinar a baixa de veículos pelo 

Sistema Renajud, vez que não houve determinação judicial neste sentido. 

Custas e honorários advocatícios pela executada, conforme entabulado 

no acordo. Com a desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 20 de abril de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 749534 Nr: 7509-05.2014.811.0003

 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: LEONARDO DA ROCHA SONA, IWONA MAGDALENA 

LYSZCZEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BQB LINHAS AEREAS(LOS CIPRESES S.A DO 

BRASIL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT, KLEBER PAULINO DE 

ALMEIDA - OAB:12463/MT, RAFAEL RODRIGUES SOARES - 

OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 749534

Vistos etc.

Não havendo irresignação das partes, homologo os honorários periciais 

na forma apresentada à fls. 112.

Intime a expert para designar dia e horário para a realização dos 

trabalhos, sendo certo que a data não poderá ser superior há 20 (vinte) 

dias, contados da data da sua intimação. A conclusão do laudo deverá vir 

aos autos no prazo de 15 (quinze) dias após o início.

Nos termos da decisão à fls. 93, os honorários serão exigíveis ao término 

da demanda, porventura sejam os autores vencedores, ou do Estado, 

caso vencidos na lide.

 Após, intime as partes nas pessoas dos respectivos advogados e os 

assistentes técnicos, eventualmente indicados, para a realização da 

perícia na data indicado pelo expert.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 08 de maio de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 419542 Nr: 1866-42.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMINDO JODAS, LILIANE GARCIA DE FREITAS JODAS, 

RODOLFO GARCIA DE FREITAS JODAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA, COMPANHIA NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO MIRANDA 

MELLO - OAB:4363-A, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:OAB/PE 23.748

 Código Processo nº. 419542

Vistos etc.

Sobre a petição e documentos apresentados à fls. 827/897, manifeste os 

credores no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §1º, do CPC).

Intime.

Rondonópolis-MT, 10 de maio de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 429687 Nr: 11731-89.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 388 de 558



OAB:MT/9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 Código nº 429687

Vistos etc.

Considerando a manifestação do executado à fls. 801 e da Serventia à fls. 

804, determino seja expedido ofício para baixa de averbação desta ação à 

margem das matrículas nº 2.183, 3.932 e 57.188.

Após, encaminhe os autos ao arquivo, com baixa e anotações 

necessárias.

Rondonópolis - MT, 10 de maio de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 808224 Nr: 17399-31.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIVALDO PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONORIO GONÇALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12992MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 Código Processo nº. 808224

Vistos etc.

I – Defiro o pedido de penhora do imóvel, sob a matrícula nº 67.058, do CRI 

desta Comarca, da cota parte do devedor.

II - A formalização da constrição deverá obedecer ao comando dos artigos 

844, 845, §1º, da Lei Adjetiva em vigência.

 III – Formalizada a constrição judicial, intime os devedores, por intermédio 

de seus patronos constituídos, nos termos dos artigos 841, §1º e 847, do 

CPC.

IV – Havendo o decurso do prazo alhures sem manifestação, expeça 

mandado para avaliação do bem, nos termos do artigo 870 e 872, do CPC.

 V - Expeça o necessário. Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 10 de maio de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 809653 Nr: 17831-50.2015.811.0003

 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: PAULO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de 

cobrança. Condeno a requerida a pagar ao autor o valor do prêmio do 

seguro DPVAT, no montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). 

Sobre o quantum devido incidirá correção monetária pelo INPC (IBGE) e 

juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da citação. 

Considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada 

uma suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados 

em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com 

alicerce no artigo 85, § 2º, do CPC. Custas proporcionais pro rata. A 

sucumbência em relação ao autor somente será exigida se presentes os 

requisitos legais, vez que o mesmo goza do benefício da assistência 

judiciária gratuita. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 10 de maio de 

2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 748025 Nr: 6705-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA DOURADO COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA, CLEMENTE FERREIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANCIO DE CARVALHO CONSTRUÇÕES 

LTDA, CLEBERSON DALLEGRAVE, LARISSA AMANCIO DE CARVALHO 

DALLEGRAVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT

 Assim, considerando que o arrematante não cumpriu as disposições 

contidas nos artigos 895 e seguintes do CPC, torno sem efeito a 

arrematação à fls. 84.Determino a devolução do valor depositado a título 

de entrada (fls. 85), a favor do arrematante.Dê ciência desta decisão aos 

Juízos da 4ª e 1º Vara Cíveis desta Comarca (fls. 135 e 152), bem como, 

ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho desta Comarca (fls. 

141).Intime.Rondonópolis-MT, 10 de maio de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 754755 Nr: 10179-16.2014.811.0003

 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: HOTEL VILA VERDE LTDA EPP, SERGIO AUGUSTO 

BICCA NIEDERAUER, RENATA CRISTINA NIEDERAUER DONATO, AMIR 

ELIAS DONATO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS 

- OAB:MT 4.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Código Processo nº 754755

Vistos etc.

Considerando os termos da certidão à fls. 123-v, nomeio em substituição o 

perito o Sr. José Afonso Monteiro de Rezende (CREA/MT 6470), com 

endereço profissional nesta cidade, na Rua D, nº 25, Jardim Mato Grosso, 

Fone: 66 – 3422-5442.

Intime-o para apresentar proposta de honorários. Após, digam as partes.

Mantenho as demais cominações constantes à fls. 110.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 10 de maio de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 764214 Nr: 15435-37.2014.811.0003

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO MIRANDA APARECIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 764214

Vistos etc.

Considerando que as tentativas de citação do requerido restaram 

infrutíferas e o requerente não logrou êxito em localizar o atual paradeiro 

do demandado, defiro a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

nos termos do artigo 246, IV, 256, II e 257, III, do CPC.

Deverá o edital ser publicado em jornal local de grande circulação, pelo 

menos duas vezes, em prazo não superior a 10 (dez) dias.

Deverá ainda, o exequente comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o cumprimento desta decisão sob pena de extinção.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 10 de maio de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 763292 Nr: 15032-68.2014.811.0003
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO SERGIO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO MONTEIRO GOMES, MMGJ, MÁRCIO 

MONTEIRO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Código Processo nº. 763292

Vistos etc.

Sobre a perícia realizada (fls. 128), manifeste as partes no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime.

Rondonópolis-MT, 10 de maio de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 734786 Nr: 14526-29.2013.811.0003

 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: YASMINE EREIO VENANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CANDIDO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN SALVIANO DOS SANTOS - 

OAB:12851-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO DO AMARAL LEAL - 

OAB:15.854/MT

 .Código nº 734786.

Vistos etc.

Considerando os termos da certidão da Sra. Gestora à fls. 171, nomeio, 

em substituição ao perito nomeado anteriormente, o médico cirurgião 

plástico, Dr. Reisson Fabrício Abra de Paula, independente de 

compromisso, com endereço profissional nesta cidade, na Av. Lions 

Internacional, nº 380, Bairro Jardim Mato Grosso, em Rondonópolis/MT, 

telefone (66) 3422-9696.

Intime-o acerca das demais cominações constantes na decisão à fls. 

145/145-v.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 14 de maio de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 817967 Nr: 2214-16.2016.811.0003

 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: MAIKO ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Código nº 817967

Vistos etc.

Considerando o depósito efetuado pela seguradora à fls. 143, defiro o 

pedido de levantamento do valor depositado, na forma requerida pelo autor 

à fls. 144.

Após, encaminhe os autos à contadoria para apuração das custas 

judiciais e intime a requerida para o devido recolhimento.

Comprovado o pagamento das custas judiciais , ao arquivo, com baixa e 

anotações necessárias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 14 de maio de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 788177 Nr: 9505-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELIA ROSA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENZO MESTRE DE CASA, IVETE APARECIDA 

DE CASA, ENZO MESTRE DE CASA, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, IVETE APARECIDA DE CASA, 

FERNANDO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 788177.

Vistos etc.

Os requeridos foram devidamente citados (fls. 52-v e 53-v), cujos AR’s 

foram juntados em 25.02.2016 (fls. 03) e, até a presente data os 

demandados não ofereceram defesa. Assim, decreto a revelia dos réus, 

sendo que o prazo processual para esta correrá em cartório da data da 

publicação dos atos decisórios no órgão oficial, podendo intervir no 

processo em qualquer fase, recebendo no estado em que se encontrar, 

nos termos dos artigos 344 e 346, caput e parágrafo único, do CPC.

Especifique as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 03 de maio de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715409 Nr: 10683-90.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI S/C LTDA, 

ELMO DOS SANTOS BERTINETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICROEM PRODUTOS MÉDICOS LTDA, JOSE 

FERNANDES MATHEUS, RICARDO FERNANDES MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO 

MARTINUSSI - OAB:SP/190163, RONNY HOSSE GATTO - OAB:SP/71690

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAROLINE CRISTINA 

BERTÉ, para devolução dos autos nº 10683-90.2012.811.0003, Protocolo 

715409, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774136 Nr: 3972-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOHAMED IBRAHIN CHARANEK, LAURA ARAUJO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUREANO JOSE PEREIRA, BEATRIZ MARIA 

PEREIRA MARRAS, ARNO BRUNO WEIS, NELCI MARIA PEREIRA, JOSÉ 

CARLOS PEREIRA, MARIA CANDIDA PEREIRA, JOSE NUNES FERREIRA, 

RODRIGO LOURENÇO T. DE LIMA, VELMA NELMA DE SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ALEXANDRA SANTANA 

DALBERTO - OAB:7629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUREANO JOSÉ PEREIRA - 

OAB:3490

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA ALEXANDRA 

SANTANA DALBERTO, para devolução dos autos nº 

3972-64.2015.811.0003, Protocolo 774136, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 777921 Nr: 5380-90.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHEL DE SOUZA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NÁDIA FERNANDES 

RIBEIRO, para devolução dos autos nº 5380-90.2015.811.0003, Protocolo 

777921, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724445 Nr: 5434-27.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROBORGES COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DUILIO PIATO 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 5434-27.2013.811.0003, Protocolo 

724445, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419111 Nr: 1452-44.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARUMA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E 

INCORPORACOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIO CURVO LEITE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE COSTA GASPARINI - 

OAB:MS/11809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEXANDRE LIMA 

ROSSONI, para devolução dos autos nº 1452-44.2009.811.0003, Protocolo 

419111, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732545 Nr: 12741-32.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI BARBOSA G DE ALMEIDA VETERINARIA, 

RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA, MARY ROSE MARCONATO 

ALMEIDA, RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804/O, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAIO CESAR 

GARCIA BONAN, para devolução dos autos nº 12741-32.2013.811.0003, 

Protocolo 732545, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408178 Nr: 3870-86.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO GOMES DOS SANTOS, 

ALVANTINA BENTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON GOMES BENTO - 

OAB:2645/ TO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICK ANDREI 

VIEIRA, para devolução dos autos nº 3870-86.2008.811.0003, Protocolo 

408178, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759267 Nr: 12933-28.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T J R CONSTRUTORA LTDA ME, ROSIEL 

PEREIRA DA MOTA, THIAGO SIQUEIRA BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCAS BRAGUIM 

PINA, para devolução dos autos nº 12933-28.2014.811.0003, Protocolo 

759267, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1072 Nr: 825-36.1992.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DE BRITO SOARES, 

ARNALDO MARQUES SOARES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCAS HENRIQUE 

MASCARENHAS, para devolução dos autos nº 825-36.1992.811.0003, 

Protocolo 1072, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 823751 Nr: 4217-41.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORMULA 1 COMERCIO DE MOTOS LTDA, 

AILTON DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA DRA MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA, ADV. DO 

AUTOR, DA CERTIDÃO DE FLS. 58 A SEGUIR TRANSCRITA:" Certifico que 

deixei de expedir mandado de citação, em razão de não constar nos 

presentes autos outro endereço além dos que já foram diligenciados, 

sendo negativa as diligências já realizadas".BEM COMO PARA 

MANIFESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 346442 Nr: 1903-11.2005.811.0003

 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: ESPÓLIO DE MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA, GIOVANA 

FONSECA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMAP DISTRIBUIDORA SUL 
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MATOGROSSENSE DE PUBLICACOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES da designação de 

audiência de instrução pelo Juízo Deprecado - Quinta Vara Cível da 

Cuiabá-MT - para o dia 28.05.2018 às 15h00, com a finalidade da oitiva da 

testemunha Hudson Saturnino dos Anjos, carta precatória n. 

28624-60.2017.811.0041, devendo o autor promover a intimação da 

testemunha, nos termos do artigo 455 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 426995 Nr: 9170-92.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX VARAO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDETEC FUNDACAO DE APOIO A 

EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS FORMIGA 

JUNIOR - OAB:5645

 INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO QUANTO 

À DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA DE FLS. 362/369, REQUERENDO 

O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003308-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE DA SILVA PEREIRA OAB - MT20187/O (ADVOGADO)

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA TUR TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003204-19.2018.8.11.0003 Vistos etc. JOSÉ ALVES 

DE OLIVEIRA, qualificado aos autos, ingressou com a AÇÃO DE 

MANUTENÇÃO DA POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR em face de EVA TUR 

TRANSPORTES LTDA - ME, também qualificada nos autos. A demandante 

visa a concessão de medida liminar de manutenção de posse. Em consulta 

ao Sistema PJE, observou-se que o autor ingressou com outras ações, as 

quais possuem a mesma causa de pedir. A primeira ação foi distribuída a 

1ª Vara Cível em 03.08.2017 às 11h18min, sob o nº 

1005297-86.2017.811.0003 e a distribuição do presente feito ocorreu em 

04.05.2018 às 10h39min. O artigo 55, do CPC, dispõe que: “Reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir”. Assim, com o fito de se evitar decisões conflitantes, 

faz-se necessário a reunião dos feitos. Quanto a verificação do juízo 

prevento, o artigo 59, do CPC, prevê que a ocorrência se dá no momento 

da distribuição da inicial. Assim, considerando a necessidade da reunião 

das demandas e em consonância aos ditames do artigo 55, do CPC, 

declino a competência em favor do Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, 

para processar e julgar a presente demanda, devendo ser 

apensado/vinculado ao feito sob o nº 1005297-86.2017.811.0003, que lá 

tramita. Promova as anotações e baixas necessárias. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 16 de maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002701-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL OAB - MT0005794S (ADVOGADO)

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSJULIA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002701-32.2017.8.11.0003 Ação de Cobrança de 

Seguro de Vida Vistos etc. J.F.S e J.D.F.S representadas por NEUZA 

SANTANA DE FARIAS, e LINDOMAR MACIEL DOS SANTOS, JULIANA 

MACIEL DOS SANTOS SOUZA E APARECIDA RODRIGUES DE ARAÚJO 

qualificados nos autos, ingressaram com AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DE VIDA em face de TRANSJULIA TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

LTDA ME e BRADESCO SEGUROS S/A, também qualificados no processo. 

No curso do processo os autores e o requerido Bradesco Vida e 

Previdência S/A, entabularam acordo e pugnam pela extinção do feito (Id. 

10720518). A requerida Transjulia Transporte Rodoviário Ltda Me, 

apresentou contestação (Id. 11001897). Os autores informam que diante 

do acordo realizado o 2º requerido assumirá a responsabilidade do 

pagamento do acordo, sem qualquer ônus a 1ª requerida (Id. 11673768). O 

representante do Ministério Público manifestou sua anuência ao acordo, 

requerendo que as respectivas cotas-partes cabíveis aos menores seja 

depositada em conta poupança aberta em seus nomes. (Id. 12850212). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se 

que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo que em 

eventual descumprimento da avença comportará a execução da sentença 

homologatória, nos termos do artigo 515, II, do CPC. Ex positis, homologo o 

acordo firmado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante desta decisão. Julgo 

extinto o processo com amparo do artigo 487, III, “b”, do CPC. Custas e 

honorários advocatícios, na forma pactuada. Intime a representante legal 

dos menores para que apresente os dados da conta poupança em nome 

dos mesmos no prazo de 05 (cinco) dias. Efetivado o depósito pelo 2º 

requerido, desde já, determino o levantamento em favor dos autores, em 

conta bancária a ser indicada. Advirto que a movimentação da conta 

bancária em nome do menor somente se dará mediante autorização judicial 

ou atingimento da maioridade. Transitada em julgado ou havendo a 

desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias.Ciência ao representante do 

Ministério Público. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 16 de maio de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002761-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO ANTONIO MENDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002761-68.2018.8.11.0003 Vistos etc. BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, já qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de BRUNO ANTÔNIO MENDES 

DA SILVA, também qualificado no processo, visando a busca e apreensão 

do bem descrito na exordial. O requerente pugnou pela extinção do feito, 

tendo em vista que o réu liquidou o débito extrajudicialmente (Id. 

13053636). O demandado compareceu espontâneamente para informar 

que houve a quitação do débito (Id. 12903942). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Ex positis, homologo 

a desistência apresentada pelo requerente, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a presente 

ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 

Custas processuais já recolhidas. Deixo de condenar o demandante ao 

pagamento de honorários advocatícios uma vez que não houve 

apresentação de defesa, vez que o requerido, que atua em causa própria, 

compareceu ao feito para informar .a satisfação da obrigação Deixo de 

determinar a baixa da restrição judicial, vez que sequer houve o 
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deferimento do pedido liminar. Transitada em julgado ou havendo a 

desistência do prazo recursal, encaminhe ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 16 de maio de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005647-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALVES THEODORO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, não foi possível proceder 

a APREENSÃO do bem constante no mandado, face não ter localizado no 

endereço bem como nesta cidade. RONDONÓPOLIS/MT, 23 de abril de 

2018. NEY FERNANDO DA NOBREGA Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA 

CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000989-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MARTINS BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para, no prazo legal, trazer 

aos autos a declaração de hipossuficiência, sob pena de indeferimento da 

gratuidade. Atendida a determinação acima, defiro ao autor os benefícios 

da Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 

319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de tutela provisória. 

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Registro 

ainda que, de acordo com o Ofício Circular nº 04/2016 de 14/03/2016, 

encaminhado pela Exma. Presidente do NUPEMEC-TJMT a todos os 

magistrados do Estado, o Núcleo ainda apresenta necessidade de 

adaptação das rotinas de trabalho das unidades judiciárias e dos 

gabinetes, tendo apresentado várias proposições e solicitações que ainda 

estão em tramitação. Esclareço que, consta dos termos do PROVIMENTO 

N. 9/2016-CM que “a Central de Conciliação e Mediação da Capital e os 

Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) das 

demais comarcas do Estado de Mato Grosso não possuem estrutura física 

e de pessoal suficiente para atender a toda essa nova demanda”. E, 

embora referido provimento autorize que, não havendo conciliador 

disponível, poderá o próprio magistrado realizar a audiência e reagendar 

outra data para a realização do ato, caso o tempo seja insuficiente, 

obedecendo o limite temporal de 02 (dois) meses (art. 1º, III), é 

incontestável que, diante da situação apresentada, inegavelmente a 

realização da mediação neste momento só causaria entraves ao 

andamento processual e prejuízos às partes. Por fim, assento que 

existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se qualquer das partes 

pela audiência de conciliação, está poderá ser designada a qualquer 

momento, nada impedindo a sua realização durante o processamento do 

feito. Cite-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Rondonópolis, 13 de março de 2018. Renan 

Carlos L.P. do Nascimento Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005850-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BARCELOS FILHA OAB - GO0034095A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. LEANDRO FERREIRA VAZ ingressou com 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. 

Conforme se extrai do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de 

sentença proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver 

necessidade de alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente 

a execução, a liquidação da sentença quando ilíquida, em autos 

apartados. A petição inicial foi recebida, com a determinação da citação da 

requerida. A requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora 

certificado o fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela 

procedência da ação. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada 

e não apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz 

aos efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações 

de fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 
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não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor de R$3.000,00, a ser atualizado na forma do item 

B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a planilha atualizada 

do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta precatória para que 

seja formalizada a penhora no rosto dos autos da ação civil pública 

indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores quanto bastem para 

a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003093-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (RÉU)

MILI S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003093-35.2018.8.11.0003. 

AUTOR: R. BALKE & BALKE LTDA - ME RÉU: MILI S/A, PIZZOLATTO & 

FALK LTDA - EPP Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para que 

emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando endereço 

eletrônico e o nome do seu representante legal, bem como juntada de 

cópia do documento pessoal do seu representante, nos termos do art. 

319, do Código de Processo Civil. Proceda-se ainda a regularização da 

representação processual, tendo em vista que a procuração pública 

outorgada ao Sr. Geerston Norberto Coblinski não lhe confere poderes 

para contratação de advogado em nome da parte requerente. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003526-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LEDA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003526-39.2018.8.11.0003. 

AUTOR: ANTONIA LEDA FERREIRA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Intime-se a parte 

autora para que proceda a juntada de documento pessoal legível (RG e 

CPF), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

No mesmo prazo, intime-se ainda para que junte comprovante de 

pagamento dos 03 (três) últimos meses, referente à unidade consumidora 

em discussão, sob pena de indeferimento do pedido de antecipação de 

tutela. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003546-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA AZEVEDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CLARA QUINTANA OAB - MT12353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003546-30.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIZA AZEVEDO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para proceda a 

qualificação da parte requerida (nome, CNPJ e endereço), bem como 

indicação do valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001406-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA XAVIER DA SILVA TERNES (AUTOR)

VERGILIO JOSE TERNES FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTACASTERNES SERVICOS DE SONDAGENS E FUNDACOES LTDA - ME 

(RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001406-23.2018.8.11.0003. 

AUTOR: VERGILIO JOSE TERNES FILHO, MARISA XAVIER DA SILVA 

TERNES RÉU: ESTACASTERNES SERVICOS DE SONDAGENS E 

FUNDACOES LTDA - ME Vistos e examinados. Em que pese o teor da 

certidão de ID nº 13149352, observa-se que a parte autora retificou o 

pedido de distribuição por dependência à ação de despejo, conforme ID nº 

12129896. Dessa forma, cumpra-se o disposto na decisão proferida no ID 

nº 12810973. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001858-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA VIEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO)

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSOVEL TRANSPORTADORA OURO VERDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

GUILHERME FRANCISCO DORIGAN OAB - MT15110 (ADVOGADO)
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Intimação do advogado da parte requerida, para no prazo de 05 dias, 

apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002984-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (RÉU)

BRF S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002984-21.2018.8.11.0003. 

AUTOR: R. BALKE & BALKE LTDA - ME RÉU: BRF S.A., PIZZOLATTO & 

FALK LTDA - EPP Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para 

emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando endereço 

eletrônico e o nome do seu representante legal, bem como juntada de 

cópia do documento pessoal do seu representante, nos termos do art. 

319, do Código de Processo Civil. Proceda-se ainda a regularização da 

representação processual, tendo em vista que a procuração pública 

outorgada ao Sr. Geerston Norberto Coblinski não lhe confere poderes 

para contratação de advogado em nome da parte requerente. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002996-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (RÉU)

BRF S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002996-35.2018.8.11.0003. 

AUTOR: R. BALKE & BALKE LTDA - ME RÉU: BRF S.A., PIZZOLATTO & 

FALK LTDA - EPP Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para 

emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando endereço 

eletrônico e o nome do seu representante legal, bem como juntada de 

cópia do documento pessoal do seu representante, nos termos do art. 

319, do Código de Processo Civil. Proceda-se ainda a regularização da 

representação processual, tendo em vista que a procuração pública 

outorgada ao Sr. Geerston Norberto Coblinski não lhe confere poderes 

para contratação de advogado em nome da parte requerente. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002995-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (RÉU)

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002995-50.2018.8.11.0003. 

AUTOR: R. BALKE & BALKE LTDA - ME RÉU: BRF S.A., PIZZOLATTO & 

FALK LTDA - EPP Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para 

emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando endereço 

eletrônico e o nome do seu representante legal, bem como juntada de 

cópia do documento pessoal do seu representante, nos termos do art. 

319, do Código de Processo Civil. Proceda-se ainda a regularização da 

representação processual, tendo em vista que a procuração pública 

outorgada ao Sr. Geerston Norberto Coblinski não lhe confere poderes 

para contratação de advogado em nome da parte requerente. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010530-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALACORTE TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

EDSON CESAR HECKLER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL OAB - PR35268 (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados, bem como no prazo legal se 

manifestar sobre o decurso de prazo da citação do requerido Edson 

Cesar Heckler, sem manifestação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003004-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (RÉU)

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003004-12.2018.8.11.0003. 

AUTOR: R. BALKE & BALKE LTDA - ME RÉU: BRF S.A., PIZZOLATTO & 

FALK LTDA - EPP Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para que 

emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando endereço 

eletrônico e o nome do seu representante legal, bem como juntada de 

cópia do documento pessoal do seu representante, nos termos do art. 

319, do Código de Processo Civil. Proceda-se ainda a regularização da 

representação processual, tendo em vista que a procuração pública 

outorgada ao Sr. Geerston Norberto Coblinski não lhe confere poderes 

para contratação de advogado em nome da parte requerente. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. RONDONÓPOLIS, 15 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003014-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (RÉU)

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003014-56.2018.8.11.0003. 

AUTOR: R. BALKE & BALKE LTDA - ME RÉU: BRF S.A., PIZZOLATTO & 

FALK LTDA - EPP Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para que 

emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando endereço 

eletrônico e o nome do seu representante legal, bem como juntada de 

cópia do documento pessoal do seu representante, nos termos do art. 

319, do Código de Processo Civil. Proceda-se ainda a regularização da 

representação processual, tendo em vista que a procuração pública 

outorgada ao Sr. Geerston Norberto Coblinski não lhe confere poderes 

para contratação de advogado em nome da parte requerente. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. RONDONÓPOLIS, 15 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003025-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (RÉU)

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003025-85.2018.8.11.0003. 

AUTOR: R. BALKE & BALKE LTDA - ME RÉU: BRF S.A., PIZZOLATTO & 

FALK LTDA - EPP Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para que 

emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando endereço 

eletrônico e o nome do seu representante legal, bem como juntada de 

cópia do documento pessoal do seu representante, nos termos do art. 

319, do Código de Processo Civil. Proceda-se ainda a regularização da 

representação processual, tendo em vista que a procuração pública 

outorgada ao Sr. Geerston Norberto Coblinski não lhe confere poderes 

para contratação de advogado em nome da parte requerente. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003066-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (RÉU)

FUGINI ALIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003066-52.2018.8.11.0003. 

AUTOR: R. BALKE & BALKE LTDA - ME RÉU: FUGINI ALIMENTOS LTDA, 

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP Vistos e examinados. Intime-se a parte 

autora para que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando 

endereço eletrônico e o nome do seu representante legal, bem como 

juntada de cópia do documento pessoal do seu representante, nos termos 

do art. 319, do Código de Processo Civil. Proceda-se ainda a regularização 

da representação processual, tendo em vista que a procuração pública 

outorgada ao Sr. Geerston Norberto Coblinski não lhe confere poderes 

para contratação de advogado em nome da parte requerente. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008136-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BASSAM HASSAN HAIDAR AHMED (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C CAMILA DA SILVA -MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 

ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008136-84.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BASSAM HASSAN HAIDAR AHMED REQUERIDO: C CAMILA 

DA SILVA -MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ME Vistos e 

examinados. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do 

CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de tutela de 

urgência e não cabe, no momento, a fixação de aluguel provisório, na 

medida em que o contrato vigente não se expirou. Nos termos do artigo 

334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 04 de julho de 

2018, às 08:00 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de 

audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. 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); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, 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. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 15 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003362-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGMAR SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH BEZERRA SCHEFFER OAB - MT24291/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003362-74.2018.8.11.0003. 

AUTOR: AGMAR SOUZA DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Intime-se a parte 

autora para que proceda a juntada de cópia legível do seu documento 

pessoal (RG e CPF), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003116-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA APARECIDA BISPO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATILDE PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003116-78.2018.8.11.0003; Valor 

causa: R$ 6.916,78; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: BENEDITA APARECIDA BISPO DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: 

MATILDE PEREIRA DOS SANTOS RONDONÓPOLIS, 14 de maio de 2018. 

Vistos e examinados. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 

319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de tutela de 

urgência e não cabe, no momento, a fixação de aluguel provisório, na 

medida em que o contrato vigente não se expirou. Nos termos do artigo 
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334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 03 de Julho de 

2018, às 08:30 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de 

audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. 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); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, 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. Defiro o pedido de 

justiça gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000241-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE ALVES PELISARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA ALEXANDRINA DAS NEVES OAB - MT21607/O-O (ADVOGADO)

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010433-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SCHONS BOGASKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO MORAES OAB - MT0004732S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000439-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RIBEIRO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006159-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000435-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY SILVA CAVALCANTE OAB - MT21663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009927-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA SILVA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEY FATIMA ZAMAR OAB - MT4310/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000555-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. F. DE SOUZA FREITAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009553-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SILVA DE BRITO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)
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Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000494-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVONE PAGNUSSATT SERGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO JOAQUIM QUINEBRE OAB - MT0012196S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000559-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARDSON MARCELO FREDDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1001287-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO LOPES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RILMA FERREIRA VIANA OAB - MT22837/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EPAMINONDAS RIBEIRO PARDUCI OAB - SP139591 (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 759925 Nr: 13305-74.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADO LOGÍSTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R TEIXEIRA TELECON LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENOIT SCANDELARI 

BUSSMANN - OAB:24489

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 Vistos examinados.

Defiro o pedido de fls. 62, determinando o arquivamento dos autos, com as 

baixas devidas.

Após, tornem conclusos.

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.: 404828 Nr: 563-27.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO JOSE PERUZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRHISTIAN MENDES NEITZKE - 

OAB:10.163/MT, FABIANO MAGALHAES FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A, GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:MT/9899, THIAGO ROSSETO SANCHES - OAB:12045/MT, VINICIUS 

VARGAS LEITE - OAB:11213-A/MT

 Vistos examinados.

Defiro o pedido de fls. 499, intime-se o executado, como requerido pelo 

exequente, assinalando o prazo de 05 dias para sua manifestação.

Após, tornem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 738938 Nr: 1300-20.2014.811.0003

 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: WILDINE SANTOS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 Vistos examinados.

Defiro o levantamento do valor incontroverso (R$ 907,17).

Expeça-se alvará, observando a conta indicada às fls. 180.

Após, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para elaboração dos 

cálculos da condenação, conforme decisões de mérito existentes nos 

autos, no prazo de 15 dias.

Após, digam as partes, em 10 dias.

Em seguida, tornem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 714930 Nr: 10179-84.2012.811.0003

 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: CRDSS, CRDOL, WRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P, S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO AMARAL DE FREITAS - 

OAB:15476/MT, RAFAEL RODRIGUES SOARES - OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA BALBINO CAJANGO - 

DEFENSORA - OAB:

 Vistos examinados.

Proceda-se à intimação do perito por e-mail, observando aquele indicado 

às fls. 150.

Após, tornem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 817944 Nr: 2203-84.2016.811.0003

 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: CAMILA RODRIGUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUSA VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 Vistos examinados.

Determino a inclusão dos coproprietários, indicados às. Fls. 74, no polo 

passivo da lide, determinando a citação dos mesmos.

Após, tornem conclusos.

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.: 893401 Nr: 2920-28.2018.811.0003
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 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIPRIME CENTRO OESTE DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA CRISTINA BAZAN FRANCESCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE L. BORGES NETTO - 

OAB:5788/MS, GABRIEL DUARTE DE OLIVEIRA - OAB:21454/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos examinados.

Intime-se o autor do teor da certidão retro, providenciando-se o 

cancelamento da distribuição desta ação, com todas as baixas devidas.

Após, tornem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 830417 Nr: 5963-41.2016.811.0003

 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: C PEREIRA BARBOSA ME, CLEONICE PEREIRA 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT 

IDE - OAB:17742/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREM AUGUSTO DE OLIVEIRA 

FILHO - OAB:28.772/GO

 Vistos examinados.

Certifique-se acerca do cumprimento da decisão proferida às fls. 86, bem 

como se houve tempestiva manifestação do requerido.

Após, tornem conclusos.

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.: 381649 Nr: 9860-29.2006.811.0003

 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: VALDENIO LEITE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA METRON LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:3703/TO, ROBSON HOMEM MOREIRA DE CARVALHO - 

OAB:10468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT Nº 8213, THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - 

OAB:OAB/MT11922

 Vistos e examinados.

Anteriormente à análise do pleito de fls. 612/613, intime-se a parte 

contrária para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 711550 Nr: 6567-41.2012.811.0003

 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: MARIA SUELY DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO SELMAR SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:MT/10046, NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de fls.133, proceda-se com a baixa da restrição contida no 

veículo AIO1453.

No mais, antes de análisar o pedido de penhora on-line, determino a 

intimação da parte exequente, para que no prazo legal, junte aos autos o 

cálculo atualizado do débito.

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.: 417880 Nr: 341-25.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SO VOLKS & FORD E FIAT AUTO PECAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRA BISPO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O feito foi convertido em cumprimento de sentença.

 Intimado para satisfazer o pagamento da obrigação, a parte executada 

quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 42.

 O exequente requereu a realização de penhora on line nas contas 

bancárias da executada.

 Tendo em conta que, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira” figura em primeiro lugar na ordem de preferência da penhora, 

nos termos do disposto no artigo 854 DEFIRO o pedido de indisponibilidade 

de ativos financeiros, existentes em nome do executado.

Observe-se o valor indicado no demonstrativo de cálculo apresentado.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BacenJud como tal, conforme item 2.19.6 da CNGC/MT.

Determino que esta decisão permaneça sem publicidade, continuando os 

autos conclusos em gabinete, de forma a impossibilitar que a parte 

executada tenha ciência de seu conteúdo (art. 854 CPC e item 2.19.1.3 e 

2.19.8 da CNGC/MT).

Com a vinda da resposta das instituições bancárias quanto à 

indisponibilidade dos valores almejados, providencie-se o desbloqueio de 

eventuais valores excessivos que tenham sido bloqueados e a 

transferência dos valores devidos para a conta única.

Caso sejam penhorados valores irrisórios, insuficientes para sequer 

satisfazer os custos operacionais do sistema, determino que sejam 

imediatamente liberados.

 Em seguida, sendo a PENHORA POSITIVA intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado para eventual manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme disposição do art. 854, §3º do CPC, contados a 

partir da data da intimação realizada pela secretaria.

Consigno que, não tendo advogado constituído nos autos, a parte 

executada afetada pela penhora deverá ser intimada pessoalmente, por 

via eletrônica ou por carta, direcionada ao endereço de citação ou ao 

último endereço informado nos autos.

Havendo inconformismo com penhora, com fundamento no art. 10 do CPC, 

determino que seja a parte contrária intimada para que, querendo, 

manifeste-se sobre a petição da executada, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Verificado o decurso do prazo de 05 (cinco) dias, sem que a parte 

executada afetada pela penhora apresente qualquer manifestação, 

certifique-se e proceda-se ao levantamento dos valores em favor do 

exequente, observando-se as contas bancárias indicadas pelo mesmo.

 Sendo a PENHORA NEGATIVA, intime-se o exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

formulando os requerimentos que entender pertinentes.

 Nos termos do art. 782, §3º do NCPC, DEFIRO a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de Proteção ao Crédito (SPC e Serasa).

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 390760 Nr: 4290-28.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARISSON THIAGO NUNES DE ABREU, JOSE 

HENRIQUE COMPARINI JUNIOR, LUCINEIA MARIA MARCELINO COMPARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794, ULISSES ALVES MACEDO NETO - 

OAB:13708/MT

 Vistos examinados.

Defiro o pedido de suspensão do processo, pelo prazo indicado às fls. 

252 dos autos.

Após, tornem conclusos.
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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.: 423437 Nr: 5660-71.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIOMAR PEREIRA DE SOUZA, MARA SUELI 

SARTORELLI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO WURZIUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GUILHERME KRELING 

VANZELLA - OAB:36525/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 Vistos examinados.

Defiro o pedido formulando no item “a” de fls. 159 verso.

Com a juntada dos cálculos, diga o exequente, em 5 dias

Após, tornem conclusos.

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.: 732354 Nr: 12582-89.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T L T DA SILVA TINTAS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZON COSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA GALVÃO SERRA E 

JURGIELEWICZ - OAB:16.815/MS, BRUNO TERENCE ROMERO R. G. 

DIAS - OAB:5055-E/MS, Julio Sergio Greguer Fernandes - 

OAB:11540/MS

 Vistos examinados.

Sobre a petição de fls. 164, onde alega confusão patrimonial, diga a parte 

contraria (Amazon Construtora) no prazo legal.

Após, tornem conclusos.

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.: 735735 Nr: 15233-94.2013.811.0003

 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: ALEX BATEMARQUE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE 

VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE 

AUTOS, CAROLINA VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:OAB/MT3884, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - 

OAB:OAB/SP129134, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:OAB/MT4265, 

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI (ATUALIZADO) - 

OAB:13739/MT, ROBERTO CESAR DA SILVA - OAB:11.994 /MT, THAIS 

GALINDO DA SILVA - OAB:OAB/MT13148

 Vistos examinados.

Defiro o levantamento dos valores depositados nos autos.

Expeça-se alvará observando a conta bancaria indicada pelo exequente.

 No mais, considerando que foram efetuados depósitos após a 

manifestação de fls. 434 determino a intimação de Alex Batemarque 

Pereira para que, no prazo legal, diga sobre o prosseguimento do feito.

 Após, tornem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 706623 Nr: 1349-32.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA CARLA BUZETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WST - CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - OAB:6487

 Vistos examinados.

Defiro o pedido de levantamento formulado às fls. 387.

Expeça-se o alvará observando a conta bancária indicada pela 

exequente.

No mais, intime-se a executada para o pagamento do remanescente 

indicado às fls. 387, em 05 dias.

Após, tornem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 336971 Nr: 5360-85.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINTER TRADING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS 

- OAB:MT 4.112, FLÁVIO SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 10.094, GABRIEL 

GAETA ALEIXO - OAB:207681/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DA SILVA - 

OAB:DEFENSOR

 Vistos examinados.

Certifique-se, a serventia, cerca de eventual resposta à intimação de fls. 

582.

No caso de ter decorrido o prazo sem manifestação, fica deferido o 

pedido de fls. 583.

Após, tornem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 419381 Nr: 1715-76.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSORIO FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TINATUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS 

LTDA, ADAMUCCIO TRANSPORTES LTDA, NOBRE SEGURADORA DO 

BRASIL S/A, RODOGRAOS TRANSPORTES LTDA EPP, MARITIMA 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDORAL ROMAO DO 

NASCIMENTO - OAB:, JULIO CESAR COELHO PALLONE - 

OAB:16004/PR, LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - 

OAB:72973/SP, LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - OAB:, 

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:OAB/MT16943A, MARLON 

AUGUSTO COSTA - OAB:140879/SP, NAILA CHABAN - OAB:MT/9296, 

RAFAEL SIFFERT GIRUNDI DO NASCIMENTO - OAB:113322/MG, 

VANESSA DE CASTRO CAVALCANTI - OAB:84.496/MG, WAGNER 

TOSHIO SHIMOSAKAI - OAB:10386B/MT, WILSON RIBEIRO SIPOLI - 

OAB:15105/PR

 Vistos examinados.

Intime-se a Contadoria Judicial para que, sendo possível, carreie aos 

autos, no prazo de 05 dias, a memória de calculo mencionada no item I de 

fls. 1681.

No mais, a pedido do peticionante, designo audiência de conciliação para o 

dia 26 de junho de 2018, às 08h00min.

Após, tornem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 452369 Nr: 7548-07.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEDIR MIRANDA DE AMORIM, CERJO 

MASIERO, JOSÉ REZENDE DA SILVA, MARLENE BALBINOTTI MASIERO, 
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NILVA AUXILIADORA REZENDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT16.691A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:221271/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - 

OAB:OAB/MT 5957

 Vistos examinados.

Defiro o pedido de penhora do imóvel informado às fls. 258.

Após, tornem conclusos.

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.: 718171 Nr: 13627-65.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RENER GOMES DOS SANTOS, 

HAMILTON DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte exequente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 727782 Nr: 8632-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELSON QUEIROZ GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 434094 Nr: 2760-81.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOARES & SOARES LTDA ME, MARILE 

SOARES, ROBERTO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT

 Vistos e examinados.

Analisando os autos, observa-se que até a presente data a citação do 

executado Roberto Soares não foi efetivada.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para que informe se ainda 

possui interesse no prosseguimento do feito em relação a Roberto Soares 

requerendo, o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Por outro lado, defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados 

valores em nome de Soares & Soares Ltda. ME e Marile Soares, 

determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio 

até a quantia indicada.

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

Sendo negativa a diligência, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos.

 Transcorrido o prazo in albis, certifique-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 402045 Nr: 15568-26.2007.811.0003

 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: MACLEDI MAGAZINE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WORKER CARD ADMINISTRADORA DE 

CONVENIOS S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE FATIMA RAMOS - 

OAB:6938/MT, JOSE ANTONIO DE MELO - OAB:8.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de conversão da ação para cumprimento de sentença, 

devendo a secretaria proceder às alterações necessárias no Sistema 

Apolo e capa dos autos.

 Intime-se a parte executada para que pague o valor devido, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir a multa legal e honorários 

advocatícios sobre o débito, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de 

Processo Civil.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 418523 Nr: 972-66.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA S H E LTDA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS E 

PECAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDINO LAURINDO FIEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 972-66.2009.811.0003

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: INDUSTRIA S H E LTDA INDUSTRIA DE 

IMPLEMENTOS E PECAS

PARTE REQUERIDA: ALDINO LAURINDO FIEDLER

INTIMANDO(A, S): ALDINO LAURINDO FIEDLER, brasileiro, casado 

comerciante, inscrito no CPF n ° 130.169.713-0.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/02/2009

VALOR DA CAUSA: R$ 26.996,11

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos e examinados. A ação, que era ação de cobrança, foi 

convertida em execução às fls. 55. O requerido foi citado para pagamento 

da quantia certa e quedou-se inerte (fls. 56). Às fls. 112 o requerente 

pugnou pela penhora de imóvel de propriedade do executado, carreando 

ao feito a matrícula atualizada do bem (fls. 117/118). Vieram-me os autos 

conclusos. DECIDO. Defiro o pedido formulado pelo exequente, 

determinando a formalização da penhora sobre o imóvel de matrícula nº 

60.926 do CRI local, de propriedade do executado Dilzo Pereira Lima. Após 

a formalização da penhora, por termo nos autos, intime-se o executado, 

por qualquer dos meios legais (art. 841 e 845, §1º, do CPC). Sendo o 

executado casado, deverá também ser intimado seu cônjuge, salvo de o 

regime adotado no casamento for o de separação total de bens (art. 842 

do CPC). Nos termos do disposto no artigo 844 do CPC, para presunção 

absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar 

a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante 

apresentação de cópia do termo de penhora, independente de mandado 

judicial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Eu, Bianca de Almeida Estácio, estagiária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 14 de maio de 2018.
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Thais Muti de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 429025 Nr: 11087-49.2009.811.0003

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LELITA FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Revogo o despacho retro (fls. 152), tendo em vista que se trata de ação 

de depósito, na qual a parte requerida não foi citada até o presente 

momento.

Dessa forma, intime-se a parte requerente para que dê prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 448905 Nr: 4085-57.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO BONFIM CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA SANTOS - 

OAB:82651/MG, FERNANDA AUGUSTA FANAIA VIEIRA - 

OAB:15.057-MT, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 720303 Nr: 1343-88.2013.811.0003

 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: MANUEL ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:OAB/MT 8920-B, MARIA ELISA SENA MIRANDA - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A

 Intimação do executado para no prazo legal, se manifestar da juntada do 

oficio de fl.231.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 450573 Nr: 5753-63.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTECENTRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CONTENTORES FLEXÍVEIS LTDA ME OU CONTECENTRO COMÉRCIO DE 

EMBALAGENS EIRELI - ME, LUCAS RICARDO TEIXEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 440365 Nr: 9032-91.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILSON NUNIS - 

OAB:7995/MT, RODRIGO TEIXEIRA BELLIO - OAB:11.481

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. Ramão Vilalva Júnior, OAB/MT 22818/O, para no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 10/05/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 415344 Nr: 11040-12.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDACAO ZERBINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIA MUNIZ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Nakaharada Junior - 

OAB:163.284/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um)ano, com 

fundamento no art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 743435 Nr: 4044-85.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADOR CARLOS DE ASSIS MARTINS, IMPACTUM 

EMPREENDIMENTOS, ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTUM EMPREENDIMENTOS, ANGELO 

BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR, AMADOR CARLOS DE ASSIS 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 734574 Nr: 14346-13.2013.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUPONT DO BRASIL S/A-DIVISÃO PIONEER SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, LUIZ ZANINI NETO, JOCELI RODRIGUES, MAGDA 

ANTUNES DE FARIA ZANINI, CELIA ISOLDE RODRIGUES, ALDO LOUREIRO 

DE ALMEIDA, LUCIMEIRE ANTONIO DE ALMEIDA, ANTONIO ELMO DARUI, 

EDGAR MENEGASSI, JOANA CIMADON MENEGASSI, LINCOLN HEIMAR 

SAGGIN, VANESSA SOUZA CARVALHO, ERICO WALTER, LEILE DE 

LOUDES WALTER, IVO ELIAS DO NASCIMENTO, USLENE BORGES DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS DE 

CARVALHO REZENDE REIS - OAB:OAB/MG1623-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437/B, MARCO ANTÔNIO MENDES - OAB:11341A, RENATA 
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SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - OAB:OAB/MT11990, SANDRO LUIS 

COSTA SAGGIN - OAB:5734, SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - 

OAB:OAB/MT5734, THAIS SVERSUT ACOSTA - OAB:OAB/MT9634

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 703817 Nr: 11794-46.2011.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREICI MAINARDI, OLITA MARIA MAINARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

JULIO CESAR DE AVILA - OAB:DEFENSOR

 Certifico, considerando que estranhamente o patrono do requerente não 

estava cadastrado aos autos e, portanto a sentença não foi 

disponibilizada para o mesmo, refaço, nesta data a intimação: Nos termos 

da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a parte autora a 

fim de, no prazo legal, manifestar acerca dos embargos monitórios de 

folhas retro.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 776898 Nr: 5017-06.2015.811.0003

 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: ZILMA BORGES DE CARVALHO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HENRIQUE FERREIRA LOPES, VALERIA 

ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FERNANDES DOMINGOS 

DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 5017-06.2015.811.0003

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

EXEQÜENTE(S): ZILMA BORGES DE CARVALHO XAVIER

EXECUTADO(A,S): JOSE HENRIQUE FERREIRA LOPES e VALERIA ALVES 

DA COSTA

CITANDO(A,S): JOSÉ HENRIQUE FERREIRA, brasileiro, portador do RG n° 

419274 SSP/MT e inscrito no CPF n°202.350.541-00

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/04/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 14.141,36

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

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, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A requerente alugara ao requerido, o imóvel de sua 

propriedade localizado na Rua Wilson Ferrari, 361, Jardim Pioneiros na 

cidade de Rondonópolis-MT, com aluguel mensal de R$ 1.200,00, 

vencendo todo dia 25 de cada mês, em que teve como fiadora a Requerida 

Valéria Alves da Costa. Ocorre que o requerido desocupou o imóvel e não 

pagara suas obrigações de locatário, totalizando um debito de R$ 

13.450,29 ( treze mil quatrocentos e cinquenta reais e vinte nove 

centavos).

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Bianca de Almeida Estácio, digitei.

 Rondonópolis - MT, 14 de maio de 2018.

Thais Muti de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 817389 Nr: 2005-47.2016.811.0003

 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: JUACIR ANTONIO DE OLIVEIRA, NANCI APARECIDA 

GEROLIM DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDEMAR C. F. VICTORIO, ESPÓLIO DE 

PETRONIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANTÔNIO MAIQUE - 

OAB:OAB/SP -87853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre o pedido de intervenção de terceiros de fls. 52/53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 758503 Nr: 12445-73.2014.811.0003

 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: GILBERTO FLAVIO GOELLNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LAERTE DE OLIVEIRA, ROSANE 

MARCHIORI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - OAB:13807/MT, 

JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 Intimação do patrono do autor, para no prazo legal, se manifestar sobre 

AR de fl. 547v, assinadas por terceiro.

 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:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um)ano, com 

fundamento no art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 768240 Nr: 1375-25.2015.811.0003

 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: JOÃO FLORENTINO DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR CONCEIÇÃO MACEDO, ALCIDES 

LEONEL RECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CESAR CLEMENTE - 

OAB:14340/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:OAB/MT 5.417-B, Naiamy Zwick - OAB:22478/O

 Vistos e examinados.

I – Da justiça gratuita

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por Alcides 

Leonel Reck, tendo em vista que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

II – Do incidente de falsidade

Analisando os autos, observa-se que o requerido Alcides Leonel Reck, em 

sede de contestação (fls. 94/98), alegou preliminar de falsidade da 
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assinatura aposta no contrato de locação (fls. 21/26) que deu origem a 

presente demanda e, no qual supostamente seria fiador.

Dessa forma, nos termos do art. 432, do Código de Processo Civil, 

determino a instauração do incidente de falsidade, consequentemente, 

suspendo a tramitação destes autos até o trânsito em julgado do processo 

em apenso.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 749740 Nr: 7618-19.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHURRASCARIA LA CARRETA LTDA ME, 

DOLSIMAR ANTONIO BORGES GIRARDI, ADÉLIA CABRAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 7618-19.2014.811.0003

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A

EXECUTADO(A,S): CHURRASCARIA LA CARRETA LTDA ME e DOLSIMAR 

ANTONIO BORGES GIRARDI e ADÉLIA CABRAL DA SILVA

CITANDO(A,S): CHURRASCARIA LA CARRETA LTDA ME e DOLSIMAR 

ANTONIO BORGES GIRARDI e ADÉLIA CABRAL DA SILVA.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/11/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 36.946,08

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Os executados contrataram crédito inicial no valor de 

R$ 50.000,00, como faz prova a Nota de Crédito Comercial n°40/01557-2, 

vencimento final em 01/10/2014. Os executados deixaram de adimplir com 

o pagamento que se obrigaram. Configurado o inadimplemento, resta ao 

exequente promover a execução de seu crédito, como lhe faculta a lei, 

mediante execução fiscal.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Bianca de Almeida Estácio, estagiária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 14 de maio de 2018.

Thais Muti de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 708322 Nr: 3169-86.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FREDERICO MEINDERG NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Chamo o feito à ordem.

Analisando os autos, extrai-se que a parte executada, citada por hora 

certa (fls. 61/62), deixou transcorrer o prazo in albis para manifestação.

Nos termos do art. 72, II, e parágrafo único do Código de Processo Civil, 

nomeio curador especial ao revel citado por edital na pessoa de um dos 

Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 708581 Nr: 3442-65.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M I CERUTTI, MARCIO IBSEN CERUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 878323 Nr: 9697-63.2017.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURENI DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETH CERQUEIRA 

COSTA - OAB:13.066 OAB/ES, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Certifico, considerando que estranhamente o patrono do requerido não 

estava cadastrado aos autos e, portanto a sentença não foi 

disponibilizada para o mesmo, refaço, nesta data a intimação: Vistos e 

examinados.

Defiro o pedido de conversão da ação em cumprimento de sentença, haja 

vista que a condenação já transitou em julgado, conforme certidão de fls. 

95.

Ademais, o requerimento de cumprimento de sentença está devidamente 

instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito 

(fls.155v/157), nos exatos termos do artigo 524 do CPC.

Promovam-se as anotações e alterações necessárias, na capa dos autos 

e no sistema Apolo, prosseguindo o feito nos termos do disposto no art. 

513 e seguintes do Código de Processo Civil.

 Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no 

artigo 523 do CPC.

 Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (art. 523, §1º).

 Nos termos do disposto no art. 523, §3º do CPC, não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, a Sra. Gestora deverá certificar 

o ocorrido nos autos e expedir, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; não havendo indicação 

de bens a serem penhorados, impulsione-se o feito para que o exequente 

manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida penhora on line, tornem os 

autos conclusos.

 Para eventuais impugnações, o devedor deverá observar o prazo do 

artigo 525 do CPC.

 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.: 711791 Nr: 6818-59.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA APARECIDA WALTER DE OLIVEIRA JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ SERGI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FATIMA DE OLIVEIRA JORGE 

CAMPOS - OAB:15281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte executada, no prazo legal, efetuar o pagamento da importância de 

R$ 24.206,87, conforme requereu o exequente me petição de fls. 198/199.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento
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 Cod. Proc.: 855559 Nr: 1601-59.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON FERREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M I CERUTTI, MARCIO IBSEN CERUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVISON BARBOSA NASSER - 

OAB:OAB N° 22.880O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria pública - OAB:

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 319589 Nr: 7110-59.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EDUARDA MORAIS PEREIRA, JOAO VICTOR 

MORAIS PEREIRA, NILVA DE MORAIS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOMAR ZERBINATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO A. DE VITTOR JR. - 

OAB:4.838-A, SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - OAB:MT/6.356, THÂMIS 

VIZZOTTO - OAB:9712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte exequente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 427431 Nr: 9601-29.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MM CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:OAB/MT5925

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 451095 Nr: 6275-90.2011.811.0003

 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: AGRO-SAM AGRICULTURA E PECUARIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMATOGROSSO TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 412331 Nr: 8457-54.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DA SILVA RAMALHO, ISABEL 

APARECIDA NAGASAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte exequente para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 451903 Nr: 7082-13.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULISTA CONSTRUTORA LTDA ME, 

AMANDA MOREIRA DE SOUZA LEITE, MARCELO GRAÇA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 421691 Nr: 3953-68.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE DAL BÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCIMAR RECALCATTI, TERESINHA 

APARECIDA JOSE DE BRITTOS RECALCATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA RUZA - OAB:11.882-B, 

SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGISSON JOSÉ DE CASTRO - 

OAB:6214-B/MT

 Intimação do advogado da parte requerente para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 449368 Nr: 4547-14.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL BATISTA SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA BALBINO CAJANGO - 

DEFENSORA - OAB:

 Intimação do advogado da parte exequente para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 431772 Nr: 433-66.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RICARDO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO AUGUSTO RIBEIRO, PEDRO AUGUSTO 

FERREIRA JUNIOR, NEIDE REGINA V FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT, MARCELLA COSTA LOPES MORAIS RESENDE - 

OAB:10505/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser 

depositado junto ao site do Tribunal de Justiça: Serviços - Guias - 

Diligências - Emissão de guias, devendo informar a numeração única, o 

valor supra mencionado, encaminhando a este Juízo o comprovante em 

duas (02) vias, somente o original.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 752851 Nr: 9224-82.2014.811.0003

 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: ACM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI- ME, 

AISLAN CLAYTON MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO E JERÔNIMO JÚNIOR LTDA, 

ADIRCEU CARLOS JERONIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CESAR 
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LEITÃO - OAB:13.592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal retirar o termo de 

aditamento da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 771612 Nr: 3003-49.2015.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 760619 Nr: 13689-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL 

ACÁCIAS, OLINDA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FAGUNDES DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 744921 Nr: 4900-49.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Intimação do advogado da parte requerida, para no prazo legal se 

manifestar sobre a informações do RENAJUD de fls. 151/153.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 750843 Nr: 8214-03.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE ZAFFANI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANFORTE PROMOTORA E ADMINISTRADORA 

DE CARTOES DE CREDITO LTDA EPP, DIVINO DOMINGOS DE SIQUEIRA, 

ELIZANGELA MACHADO DE OLIVEIRA, VALDENIR GOMES DE OLIVEIRA, 

SIDNEY LEME DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:OAB/ MT 

14485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um)ano, com 

fundamento no art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 812813 Nr: 449-10.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. W. FERREIRA DE FARIAS - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINA MARIA DOS SANTOS, CLEUSMAR 

GONÇALVES DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 710011 Nr: 4959-08.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte exequente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 713326 Nr: 8439-91.2012.811.0003

 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: DEUSIMAR FURTADO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLYSMEI APARECIDA RIBEIRO SILVA, MARIA 

BORGES DA SILVA, VALDETE DE OLIVEIRA, SOCIL SOCIEDADE DE 

COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para no prazo legal retirar o 

mandado de averbação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 769399 Nr: 1866-32.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTOLO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 778491 Nr: 5573-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON FELIX DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 422126 Nr: 4417-92.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANDREIA MOURA GALVAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS 

- OAB:11415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261.030, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT12.208-A

 INTIMAÇÃO do patrono do requerido para no prazo legal requerer o que 

entender de direito, tendo em vista o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 886461 Nr: 390-51.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOLESLAU HARENZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE CAVALCANTE DE ALMEIDA, ALVARO 

CAVALCANTE DE OLIVEIRA, ARACY CAVALCANTE MOREIRA DE 

SOUZA, LUZIA IZABEL CAVALCANTE E SILVA, MARIA LUCIA 

CAVALCANTE DA SILVA, ANTONIO CARLOS CAVALCANTE, SIGEFREDO 

CAVALCANTE FILHO, ROSALINA CAVALCANTE FIGUEIREDO, KATIA 

MARIA DE OLIVEIRA, HELEN CRISTINA DE OLIVEIRA, LACY CAVALCANTE 

DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MOREIRA DE 

SOUZA - OAB:4248/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal fornecer cópia da 

matrícula 6.412, bem como o calculo atualizado da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 703325 Nr: 11303-39.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE IRACI DONA GONCALVES, LUCIENE 

GONÇALVES JOVINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENI TEREZINHA LORENZET - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT13733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175, AURÉLIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - 

OAB:7103-B/MT, BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - 

OAB:OAB/MT18396

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal se manifestar 

sobre o decurso do prazo de intimação editalícia, sem manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 707947 Nr: 2771-42.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB CREDLOJA- COOPERATIVA DE EC. E CRED. 

MUTUO DOS LOJ. E VESTUARIOS E CONF.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTÓVÃO JOSÉ TEIXEIRA ME, CRISTÓVÃO 

JOSÉ TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:12485/MT, MARCINO FERREIRA - OAB:OAB/MT12485, MARIA 

AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 859156 Nr: 2925-84.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE MAGGI RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SUL PARANA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT, RANGEL PIGATTO DE GOES - OAB:OAB/PR 

45.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ROBERTO 

MAGALHÃES BATISTA - OAB:18.885/PR, JOSÉ ELI SALAMACHA - 

OAB:PR/ 10.244, MANOEL GUILHERME DA SILVA - OAB:31.949/GO, 

PATRÍCIA ALVES CORREIA IMAGUIRE - OAB:53.627/PR

 Vistos e examinados.

Tendo em vista que este Magistrado, em 17 de junho de 2018, estará 

usufruindo de licença compensatória, REDESIGNO a audiência para dia 19 

de julho de 2018 às 15h.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 790546 Nr: 10433-52.2015.811.0003

 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: LUCIANO MARCELO BETINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO KLAIN DE FARIAS - ME, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLLEY CARDOSO RIBEIRO - 

OAB:5180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO GUSTAVO DE ALMEIDA 

LEITE - OAB:7413/MT, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:OAB/PE 23.748, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - 

OAB:7387/MT

 Vistos e examinados.

Tendo em vista a Portaria nº 629/2018-PRES, estabeleceu que o 

expediente no dia 27 de junho de 2018 será das 08h às 12h, REDESIGNO 

a audiência para dia 25 de julho de 2018 às 14h00m.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 890816 Nr: 2092-32.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO VERSANI BERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERGAMASCHI & CIA LTDA, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA MODESTO - 

OAB:109.444-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738-SP, BRUNO SILVA NAVEGA - OAB:OAB/RJ 118.948, 

PEDRO ROBERTO ROMAO - OAB:SP/209.551, SAJÚNIOR LIMA 

MARANHÃO - OAB:MT/6.356, TATIANE FIGUEIREDO DE LARA - 

OAB:MT 20698-0

 Vistos e examinados.

Ante à informação de fls.79/82, de terem as partes entabulado acordo, 

cancelo a audiência designada para o dia 16 de maio de 2018 às 14h30m.

 Devolva-se a Carta Precatória ao Juízo Deprecante.

Realiza-se às baixas de estilo.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 738938 Nr: 1300-20.2014.811.0003

 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: WILDINE SANTOS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora, a fim de, no prazo legal, apresentar procuração na forma 

original, não bastando mera cópia, com poderes específicos, conforme art. 

105 do Código de Processo Civil, sem os quais não poderá o patrono 

levantar valores nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 446702 Nr: 1884-92.2011.811.0003
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 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: FORLUX CENTER LTDA EPP, ALUMBRA PRODUTOS 

ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA., HSBC BANK BRASIL S A- BANCO 

MÚLTIPLO, BANCO BRADESCO S/A, ITAU UNIBANCO S/A, COOPER 

TOOLS INDUSTRIAL LTDA., ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS LTDA, 

BANCO DO BRASIL S.A, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO, 

MARCELO DA SILVA LIMA, IRWIN INDUSTRIAL TOOL FERRAMENTAS DO 

BRASIL LTDA, PLASTCOR DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DENIS AOKI - 

OAB:OAB/SP 141.184, ALEXANDRE ICIBACI MARROCOS ALMEIDA - 

OAB:OAB/SP 212.080, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS 

- OAB:OAB/MT13994A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/PR 

22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A, JOAO 

ACASSIO MUNIZ JUNIOR - OAB:OAB/MT8872, JOÃO JOAQUIM 

MARTINELLI - OAB:1796-A, MARIO CARDI FILHO - OAB:3584-A/MT, 

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - OAB:5134, NIVALDO JOSE 

PADILHA - OAB:5138/MT, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:2198/RO, USSIEL TAVARES DA SILVA FILH0 - OAB:3.154-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos 

embargos declaratórios, não se visualiza o vício alegado.Com essas 

considerações, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de 

Declaração.Determino o prosseguimento do feito, com a expedição de 

mandado de avaliação dos bens arrecadados pelo administrador judicial, 

indicados às fls. 1312 dos autos. Intimem-se as partes desta decisão. 

Dê-se ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Conforme se infere de fls. 3985, o administrador 

judicial apresentou quadro geral de credores retificado, que foi 

devidamente publicado. Ademais, determinou-se a avaliação dos bens 

arrecadados, cujos laudos já encontram-se acostados aos autos. Na 

sequência o administrador judicial pugnou pela alienação judicial dos bens 

arrecadados, na modalidade leilão, com o depósito dos valores auferidos 

com a venda em conta judicial. Todavia, verifico que os autos não foram 

remetidos ao Ministério Público. Deste modo, determino que seja dada vista 

do feito ao Douto Promotor de Justiça para que, no prazo legal, tome 

ciência dos laudos de avaliação dos imóveis arrecadados e manifeste-se 

acerca do requerimento formulado pelo administrador judicial, às fls. 

3981/3982. Não havendo oposição do representante ministerial quanto à 

realização de leilão para a venda dos imóveis arrecadados e avaliados, 

fica, desde já, deferido o pedido do administrador judicial, devendo o 

mesmo proceder com a venda dos bens e depósito dos valores em conta 

judicial vinculada ao processo, observando todas as cautelas e 

determinações impostas pela Lei 11.101/2005.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.: 728256 Nr: 9067-46.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBARDELLINI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ARNALDO PONTIN ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO BUOSI - 

OAB:227541/SP, CASSIANO PIRES VILAS BOAS - OAB:OAB/MG 

154.853, FÁBIO ANDRÉ FADIGA - OAB:OAB/SP 139.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de desbloqueio, formulado pelo exequente, às fls. 76.

Intime-se a parte para fornecer os dados bancários e expeça-se alvará.

Sobre o prosseguimento do feito, diga o mesmo no prazo legal.

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.: 714928 Nr: 10177-17.2012.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA TUPA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Intime-se a parte autora a dar o devido prosseguimento no feito, no prazo 

legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000416-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELMO DA SILVA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000416-66.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: NELMO DA SILVA CARVALHO EXECUTADO: COMPACTA 

COMERCIAL LTDA Vistos e examinados. Cuida-se de cumprimento de 

sentença provisória, cujo processo principal (nº 7200-18.2013 – 726257) 

tramita na 3ª Vara Cível desta Comarca. Assim, considerando a patente 

incompetência deste juízo para processar e julgar a presente demanda, 

remetam-se aos autos a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT. 

Procedam-se às baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003508-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY LENNON DO NASCIMENTO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003508-18.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

DAYCOVAL S/A Advogado do(a) REQUERENTE: JAMIL ALVES DE SOUZA 

- MT0012880A REQUERIDO: WESLEY LENNON DO NASCIMENTO SILVA 

Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde pleiteia-se a concessão liminar do 

pedido, instruindo-o com os devidos documentos. Da análise dos 

documentos carreados aos autos, verifico que o pedido de liminar deve 

ser deferido, haja vista que restou comprovada a mora da parte requerida 

e a sua devida notificação, através do protesto por edital. Isto posto, 

CONCEDO A LIMINAR pleiteada, determinando a busca e apreensão 

descrito na inicial. Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo o 

Sr. Oficial de Justiça apreender o bem onde quer que o encontre e 

depositá-lo em mãos do representante legal do Requerente, ou de quem 

este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, 

cabendo ao mesmo arcar com as eventuais despesas. Ademais, 

conforme art. 3º, § 9º, do decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca 

e apreensão do veículo objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de 

restrição judicial na base de dados do sistema RENAJUD: RENAJUD - 

Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores Usuário: RENAN 

CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO 15/05/2018 - 17:39:38 

Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular Dados do Processo 

Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município 

RONDONOPOLIS Juiz Inclusão RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO 

NASCIMENTO Órgão Judiciário RONDONOPOLIS QUARTA VARA CIVEL N° 
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do Processo 10035081820188110003 Total de veículos: 1 Placa UF 

Marca/Modelo Proprietário Restrição EBC4282 MT FORD/KA FLEX 

ANTONIO PEREIRA DA SILVA Transferência Imprimir O devedor, por 

ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos. Providencie-se a 

inserção do mandado em banco próprio de mandados. Proceda-se a 

vistoria do veículo no ato de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual 

deverá ser descrita e individualizada a coisa, inclusive quanto a 

acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o seu valor. 

Executada a liminar, cite-se a requerida, para, em 05 (cinco) dias, efetuar 

a purgação da mora, se lhe aprouver; ou contestar a ação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Consigno que, para reaver o bem apreendido, o requerido 

deverá realizar o pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na 

petição inicial), efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as 

parcelas vencidas e as vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 

15% sobre o valor da ação. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo, com os benefícios do art. 212, do Código de Processo 

Civil, podendo o autor fornecer os meios de locomoção do Oficial de 

Justiça.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003443-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INGLITH KEDERLLY DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAL VITO OAB - MT0019830A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R.A.A.DA SILVA GUIMARAES COMUNIDADE TERAPEUTICA EU ACREDITO 

- ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003443-23.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: INGLITH KEDERLLY DE OLIVEIRA REQUERIDO: R.A.A.DA 

SILVA GUIMARAES COMUNIDADE TERAPEUTICA EU ACREDITO - ME 

Vistos e examinados. Cuida-se de ação na qual a parte autora sustenta 

que a parte requerida inseriu o seu nome, de forma indevida, nos 

cadastros de proteção ao crédito, em razão de dívida a qual não está 

obrigada. Requereu a concessão de antecipação de tutela para que a 

requerida seja intimada a proceder com a exclusão do nome do rol de 

inadimplentes, sob pena de multa diária. DECIDO. Defiro à parte autora os 

benefícios da Justiça Gratuita, na medida em que o artigo 98, §§2º e 3º do 

CPC, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida por pessoa natural e o juiz somente poderá indeferir o pedido se 

houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão da gratuidade, o que não se verifica no presente 

caso, podendo a parte contrária oferecer impugnação (art. 100). Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar 

que o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que são 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando 

o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo 

o qual: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da parte autora dos 

cadastros de Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de 

mérito. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o 04 de julho de 2018, às 08:30 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. 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); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, 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. Intimem-se. Cumpra-se 

com urgência, expedindo-se o necessário. RONDONÓPOLIS, 15 de maio 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1003152-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO OLIVIO CANDIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUENESSE DYOGO DO CARMO OAB - MT0010286A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA GIONGO (RÉU)

VALTER ARNO PAUSE (RÉU)

ARI GIONGO (RÉU)

LEONARDO GIONGO (RÉU)

MARIA DO CARMO POLGA (RÉU)

FAZENDA LEONARDO PARTICIPACOES S.A (RÉU)

DURINE GIONGO (RÉU)

CARMEN LUCIA OLIVEIRA GIONGO (RÉU)

GIONGO IMOVEIS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003152-23.2018.8.11.0003. 

AUTOR: ELIO OLIVIO CANDIDO RÉU: FAZENDA LEONARDO 

PARTICIPACOES S.A, ARI GIONGO, CARMEN LUCIA OLIVEIRA GIONGO, 

CAMILA GIONGO, DURINE GIONGO, MARIA DO CARMO POLGA, GIONGO 

IMOVEIS S.A., LEONARDO GIONGO, VALTER ARNO PAUSE Vistos e 

examinados. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

NEGÓCIO JURÍDICO C/C COBRANÇA DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA E 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS promovida por ÉLIO OLÍVIO CÂNDIDO 

em face de FAZENDA LEONARDO GIONGO PARTICIPAÇÕES S/A E 

OUTROS. A parte autora expõe em sua inicial que: “O Requerente foi 

procurado pelo Sr. Leonardo Giongo proprietário da Fazenda Leonardo 

Participações S/A, primeiramente de forma verbal e após ratificado por 

e-mail, e, o contratou para intermediar a venda e a compra dos imóveis 

rurais objeto de várias matrículas registradas no CRI da Comarca de Pedra 

Preta e Itiquira-MT, avençando a remuneração, a título de corretagem, o 

percentual equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do negócio 

jurídico. Pois bem, diante do pactuado, o Requerente, consoante 

autorização de venda e na qualidade de corretor de imóveis devidamente 

contratado pelos Requeridos, com grande dispêndio de tempo e de 

dinheiro (horas trabalhadas, despesas diversas, viagens, combustível, 

etc.), deu início às negociações junto aos compradores, com quem 

efetivou todas as visitas, conversas e tratativas, até que, exitosamente, 

firmaram negócio para que fosse realizada compra dos imóveis rurais, 

cuja formalização restou concretizada em 17 de agosto de 2016. Em face 

da aproximação bem sucedida entre compradores e vendedores motivada 

pela intermediação do Autor resultou na efetiva celebração do negócio, 

conforme observa-se pelos documentos inclusos e as trocas de 

mensagens eletrônicas de e-mails ocorridas entre o Autor e o Sr. 

Leonardo Gingo, em especial no dia 16/03/2016, onde há, de forma clara e 

incontroversa, o reconhecimento tanto sobre a efetivação da compra e 

venda entre os Requeridos e os compradores Sr. NELVO FRIES e a Sra. 

ROSANE FRIES, estes residentes e domiciliados na Comarca de 

Mineiros/GO, quanto ao fato que em decorrência do trabalho desenvolvido 

o Autor receberia a título de corretagem a importância equivalente a 5% 

(cinco por cento) da totalidade do negócio celebrado. Restou ajustado no 

contrato particular de compra e venda intermediada pelo Autor a quantia 

total da venda em 7.100.000 (sete milhões e cem mil) sacas de soja, 

fixadas pelos con tratantes em R$ 70,00 (setenta reais), por cada saca o 

que correspondente a quantia de R$ 497.000.000,00 (quatrocentos e 

noventa sete milhões de reais), tudo conforme previsto no contrato 

particular em 17 de agosto de 2016, vide Cláusula Segunda. Porém, 

inobstante tamanho esforço dispendido pelo Autor para concretização da 

venda dos imóveis, os Requeridos, maliciosamente, firmaram o contrato de 

compra e venda com os Compradores, sem qualquer participação com o 

Autor, e ali inseriram regras que atentaram contra o que foi pactuado com 

o Autor em relação a comissão de corretagem, a saber: a) Primeiro, 

atribuíram ao negócio o valor de 5.800.000 (cinco milhões e oitocentas mil) 

sacas de soja de 60 Kg quando o correto seria de 7.100.000 (sete milhões 

e cem mil) sacas de soja, vide Cláusula Segunda letra “d”, omitindo o valor 

dos imóveis dado em pagamento que somados atingiram a quantidade de 

1.100.000 (um milhão e trezentos mil) sacas de soja; b) Segundo, 

inseriram uma cláusula contratual atribuindo a comissão ao Autor em 

percentual inferior ao contratado e ao que prevê a Tabela de Corretagem, 

coagindo o mesmo em assinar um instrumento particular, Declaração de 

Corretagem, conferido aceitação de valores diversos do pactuado; c) 

Terceiro, incluíram outros ditos corretores para concorrer com crédito da 

comissão e assim justificar o fracionamento da comissão e a diminuição 

drástica do valor devido ao Autor; d) Quarto, pactuaram o pagamento da 

corretagem na forma parcelada de acordo com os prazos atribuídos para 

os pagamentos dos imóveis vendidos e, e) Quinto, o pior, promoveram 

constantes e graves ameaças psicológicas e físicas para que o Autor 

firmasse o instrumento particular intitulado de “Declaração de Corretagem”, 

mediante coação exercida sobre o Autor, que na relação negocial, é o 

mais físicos-psicologicamente vulnerável, adotando como subterfúgio para 

obterem o resultado fraudador conforme elencado alhures, o que, por 

óbvio, demanda do Poder Judiciário a respectiva e necessária reprimenda, 

concomitantemente com a devida proteção ao Autor vítima por tal conduta. 

Diga-se que desde a assinatura do contrato de compra e venda esteve o 

Autor sob ameaça constante para aceitar as imposições dos Requeridos 

referente aos valores e a forma de pagamento dos honorários de 

corretagem, o que por óbvio teme por agravar as ameaças em razão da 

propositura da presente ação. Assim Excelência, os Requeridos ainda que 

tenham reconhecido todo o esforço do Autor para a aproximação das 

partes e para as negociações para a compra e venda dos imóveis não 

renderam ao mesmo a comissão acordada livremente no percentual de 5% 

sobre o valor total da venda, ao contrário, não envidaram esforços para 

adotar meios contratuais viciados com a única finalidade de reduzir, 

mediante fraude, o percentual contratado com o Autor em ofensa ao seu 

direito ao crédito conforme pactuado inicialmente. Por isso que se busca a 

nulidade do instrumento particular denominada de “Declaração de 

Corretagem” que restou lavrado sob forte e incisivas ameaças no intuito 

de acobertar o que de fato foi pactuado sobre vários aspectos como o 

percentual de corretagem, a incidência sobre valor integral da compra e 

venda e o prazo de pagamento”. Pugna pelo deferimento da tutela 

antecipada para que compradores Nelvo Fries e Rosana Fries, depositem 

em juízo a quantidade de soja e milho (alíneas “g”, “h” e “i”, da cláusula 

segunda do contrato de compra e venda) ou o equivalente em dinheiro. 

Decido. Primeiramente, defiro à parte autora os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Recebo a 

inicial, uma vez que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, 

ambos do Código de Processo Civil. Em se tratando de pedido de 

antecipação de tutela, necessário se apresenta a verificação do 

preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que 

não restou satisfatoriamente demonstrada a verossimilhança nas 

alegações da parte autora, de forma que é indiscutível que seja iniciado o 

devido processo legal, com a formação do contraditório e o melhor 

esclarecimento dos fatos narrados na exordial. Deste modo, ausente a 

verossimilhança das alegações da autora, o indeferimento da antecipação 

de tutela é medida que se impõe. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – DOCUMENTOS QUE NÃO 

COMPROVAM A PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – ARTIGO 273 DO CPC – 

RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da antecipação de tutela depende 

da comprovação da prova inequívoca da verossimilhança das alegações e 

do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme 

estabelece o artigo 273 do Código de Processo Civil. Ausentes os 

requisitos legais que autorizam a concessão da medida, o desprovimento 

do recurso de agravo de instrumento, com a manutenção da decisão 

agravada, é medida que se impõe. (AI 156818/2013, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO PRECEDIDA DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

REINTEGRAÇÃO AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO 

ARTIGO 273, INCISO I, DO CPC – AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO. I – 

A antecipação da tutela exige a presença da verossimilhança das 

alegações, fundada em prova inequívoca, além do perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. (...) III – Para fins de exame da 

verossimilhança, os documentos juntados ao processo devem ser de tal 

ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau 

de probabilidade para acolhimento da pretensão. IV – A ausência dos 

requisitos autorizadores da antecipação da tutela, impõe o seu 

indeferimento. V – Recurso desprovido.” (AI 137566/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 15/09/2014). Ante o 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que 

a medida poderá ser revista em qualquer momento processual, caso 

aportem novas provas aos autos. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 04 de julho de 2018 às 09:00 
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horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 

4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. 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); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de 

seus advogados. Cite-se e intime-se a parte ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação, 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. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003433-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO LORENCO ORTOLAN SALLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CLARA QUINTANA OAB - MT12353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003433-76.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALVARO LORENCO ORTOLAN SALLES REQUERIDO: 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS promovida por 

ALVARO LORENÇO ORTOLAN SALLES em face de BANCO BRADESCO 

VIDA E PREVIDÊNCIA. A parte autora expõe em sua inicial que: “O autor 

aderiu ao plano de previdência privada PGBL, proposta 046741059 na 

data de 11/05/2005 e junto a esse plano aderiu também um plano de 

proteção aos seus filhos menores onde cessaria quando seus filhos 

completassem 21 anos. Tem o autor, três filhos nascidos respectivamente 

nas seguintes datas: Alvaro Filho 27/01/1986, Pedro Otávio 06/12/1987, 

João Lucas -12/07/1994 – filho que continuam com os descontos. 

Conforme contrato (anexo) os planos cessariam nas devidas datas 

respectivamente: Álvaro Filho cessou em 2007. Pedro cessou em 2008 

João Lucas – Continuam com os descontos indevidos que deveriam ter 

cessado em 12/07/2015. Aproximadamente 3 anos de descontos 

irregulares, devendo ser DEVOLVIDOS EM DOBRO! Acontece que, 

sabe-se lá por qual motivo a data de nascimento do seu filho mais novo foi 

alterada, contrariando com os demais documentos apresentados pelo 

próprio banco e consequentemente os descontos para o pagamento do 

plano continuaram sendo efetuados . Foi alterado a data de nascimento de 

seu filho de 1994 para 2004, gerando três anos de descontos indevidos e 

ainda Excelência, esses descontos perdurariam até 2025. (documento 

anexo) Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de 

valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na 

prestação do serviço. Comprovada a cobrança indevida, faz-se imperioso 

reconhecer a sua ilicitude, bem como a repetição do indébito, nos termos 

do art. 42, parágrafo único, do CDC”. Pugna pelo deferimento da tutela 

antecipada para que a reclamada proceda à imediata extinção do plano de 

previdência, bem como cesse os descontos, sob pena de aplicação de 

multa diária. Decido. Recebo a inicial, uma vez que preenchidos os 

requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Em 

se tratando de pedido de antecipação de tutela, necessário se apresenta 

a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando o 

preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o 

qual: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova de 

que os descontos na sua conta corrente perduraram após o beneficiário 

do plano de previdência (João Lucas Salles), completar 21 (vinte e um) 

anos, em dissonância com os termos entabulados no contrato juntado aos 

autos. Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará 

prejuízos à empresa requerida (que eventualmente poderá dar 

continuidade à cobrança perpetrada), nem prejudicará o prosseguimento 

normal do litígio. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA determinando tão somente a imediata SUSPENSÃO 

DOS DESCONTOS em conta corrente da parte autora, referente ao plano 

de previdência privada nº 046741059, sob pena de aplicação de multa no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por desconto realizado. Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 04 de julho 

de 2018 às 09:30 horas. Assento que a audiência será realizada na sala 

de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. 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); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto 

que as partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação, 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. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003292-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. O. D. S. (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MOREIRA PEREIRA OAB - MT24064/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. S. (RÉU)

 

Processo n.º 1003292-57.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente às isenção prevista no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Havendo prova pré-constituída da paternidade 

(certidão de nascimento da parte autora que instrui a inicial), defiro os 

alimentos provisórios requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 

5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em vista a comprovação do 

real rendimento auferido pela parte demandada, em um terço do salário 

mínimo vigente, correspondendo hoje a R$ 318,00 (trezentos e dezoito 

reais), a ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da 

citação, na conta bancária informada pela parte autora, ou pago 

diretamente mediante recibo. 4. Designo o dia 28.06.2018, às 16h, para a 

realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida, devendo 

constar no mandado as advertências dos arts. 335 e 344, do CPC, com 

advertência de que o prazo para contestar fluirá a partir da realização da 

audiência. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para que 

compareça na audiência. 5. Consigne-se as advertências legais, em 

especial a eventual ausência das partes, nos termos do art. 7º, do Diploma 

Legal citado, segundo o qual “o não comparecimento do autor determina o 

arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além da 

confissão quanto à matéria de fato.” 6. Notifique-se o Ministério Público. 7. 

Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 08 de 

maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003335-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. G. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. E. D. S. (REQUERIDO)

 

TERMO DE PETICIONAMENTO EM PDF Procedo à juntada, em anexo, do 

documento 01 – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA 

COM ALIMENTOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, 

tipo “Portable Document Formal” (pdf), em conformidade com os termos do 

artigo 1º, parágrafo 2º, inciso II, da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 

2006, sendo que eventuais documentos que a instruem também serão 

anexados. Nesses Termos Pede e espera Deferimento. Rondonópolis-MT, 

05 de maio de 2018. Fabiula Andreia Ciarini Viott OAB/MT 18.199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003381-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. S. (RÉU)

 

Processo n.º 1003381-80.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 28.06.2018, às 14h30min, para 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte requerente e seu procurador, bem como o 

representante do Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida para 

comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 355, inciso I, todos do CPC), 

ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 09 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003363-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABRIZIA FRIOZO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON BENEDITO RONDON OAB - MT19220/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO QUEIROZ CASTRO (RÉU)

 

Processo n.º 1003363-59.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente às isenção prevista no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Havendo prova pré-constituída da paternidade 

(certidão de nascimento da parte autora que instrui a inicial), defiro os 

alimentos provisórios requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 

5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em vista a não 

comprovação do real rendimento auferido pela parte demandada, em meio 

salário mínimo vigente, correspondendo hoje a R$ 477,00 (quatrocentos e 

setenta e sete reais), a ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, a 

partir da citação, na conta bancária informada pela parte autora, ou pago 

diretamente mediante recibo. 4. Designo o dia 28.06.2018, às 15h, para a 

realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida, devendo 

constar no mandado as advertências dos arts. 335 e 344, do CPC, com 

advertência de que o prazo para contestar fluirá a partir da realização da 

audiência. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para que 

compareça na audiência. 5. Consigne-se as advertências legais, em 

especial a eventual ausência das partes, nos termos do art. 7º, do Diploma 

Legal citado, segundo o qual “o não comparecimento do autor determina o 

arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além da 

confissão quanto à matéria de fato.” 6. Notifique-se o Ministério Público. 7. 

Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de 

maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003282-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO PEDRO DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT15694/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AULICLEIA SOUTO DOS SANTOS SILVA (RÉU)

 

Processo n.º 1003282-13.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC), 

postergando a análise da medida de urgência arvorada na exordial à 

contestação. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Designo o dia 

28.06.2018, às 14h, para realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e seu 

procurador, bem como o representante do Ministério Público. 5. Cite-se a 

parte requerida para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da 

realização da audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 355, inciso 

I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não 

contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do 

art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de maio de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
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Processo Número: 1002948-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE OLIVEIRA OAB - MT0017793A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA MARIA PEREIRA (RÉU)

KAUAN HENRIQUE PEREIRA RODRIGUES (RÉU)

 

Processo n.º 1002948-76.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC), 

postergando a análise de medida de urgência à contestação. 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 25.06.2018, às 15h, para realização 

da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intime-se e notifique-se a parte 

requerente e seu procurador, bem como o representante do Ministério 

Público. 5. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 

355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de conciliação (arts. 

693, 697 c.c. art 355, inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte 

requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. 

Consigne-se, ainda, as advertências legais, em especial a eventual 

ausência das partes, nos termos do art. 7º, do Diploma Legal citado, 

segundo o qual “o não comparecimento do autor determina o arquivamento 

do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além da confissão 

quanto à matéria de fato.” 7. Após, com ou sem manifestação da parte 

requerida, proceda-se ao estudo social das condições das partes e da 

criança. 8. Empós, vista ao Ministério Público, para sua manifestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de maio de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000509-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACILENE DA COSTA FREITAS E SILVA (REQUERIDO)

MARCOS ADRIANO DA SILVA TERRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1000509-92.2018.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através 

do(a) patrono(a) para comparecer a 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões para firmar termo de guarda definitivo, em cinco dias. 

Rondonópolis/MT, 16 de maio de 2018 JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730474 Nr: 11051-65.2013.811.0003

 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: EDCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HPDLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FRANCISCO SILVA, 

para devolução dos autos nº 11051-65.2013.811.0003, Protocolo 730474, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 421324 Nr: 3601-13.2009.811.0003

 AÇÃO: Alienação Judicial de Bens->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA BONIFACIO - OAB:MT/6541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - 

OAB:23193, SANDRA BONIFACIO - OAB:MT/6541

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora , através do patrono 

para que informe, em cinco dias, se o executado desocupou o imóvel, 

conforme determinado as fls. 160, item 3, intimado pessoalmente as fls. 

162.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 820097 Nr: 2981-54.2016.811.0003

 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: EMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação das partes através do patrono da 

designação de audiência para inquirição de testemunha designada na 

comarca de Nortelândia, nos autos de carta precatória nº. 

416-62.2018.811.0031, a ser realizada em 28/07/2018, às 13h.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 745346 Nr: 5181-05.2014.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR FERNANDO PIO, CRISTINA RODRIGUES VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALVARO LUIS 

PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

5181-05.2014.811.0003, Protocolo 745346, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 740036 Nr: 2005-18.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDESAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Processo n.º 2005-18.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 85, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 1 (um) mês.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.
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4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 769295 Nr: 1834-27.2015.811.0003

 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: EBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1834-27.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 39, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 1 (um) mês.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 804391 Nr: 16077-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS, VMADS, AADS, MAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16077-73.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Da análise vagarosa dos autos, nota-se que a parte autora às fls. 

43/44, pleiteou a intimação editalícia da parte executada, tendo em vista a 

tentativa infrutífera em intimá-lo, sendo assim, não resta outro caminho se 

não o deferimento desta pretensão, o que faço com fundamento no art. 

275, §2º, do CPC, vejamos:

“Art. 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a 

realização por meio eletrônico ou pelo correio.

§ 1o A certidão de intimação deve conter:

I - a indicação do lugar e a descrição da pessoa intimada, mencionando, 

quando possível, o número de seu documento de identidade e o órgão que 

o expediu;

II - a declaração de entrega da contrafé;

III - a nota de ciente ou a certidão de que o interessado não a apôs no 

mandado.

§ 2o Caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou 

por edital.” (grifei).

2. Após, abra-se vista dos autos à parte exequente e em seguida ao 

representante do Ministério Público.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de maio de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 701002 Nr: 8979-76.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDS, DCDS, EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8979-76.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 86/88, para que seja oficiado à Caixa Econômica 

Federal a fim de que informe ao juízo acerca da existência de saldo de 

FGTS/PIS em favor do executado, no prazo de 30 (trinta) dias.

 2. Após, abra-se vista dos autos às partes e, em seguida, ao 

representante do Ministério Público.

3. Empós, conclusos.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 11 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 789603 Nr: 10071-50.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBAS, MJAS, KMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDCSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o feito, nos termos 

do art. 924, inciso II, c.c. 487, inciso III, a, ambos do Codex Processual 

Civil. 8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.9. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. Registre-se.Intime-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 14 de maio de 2018.WANDERLEI JOSÉ DOS 

REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 754201 Nr: 9897-75.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFAA, PDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PIMENTEL 

ALMEIDA - OAB:21022/O, KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 19878/O

 3. Ademais, em razão da manifesta inadimplência de pensão alimentícia 

devida à parte exequente, decreto a prisão civil do executado Wellington 

Alves dos Santos (qualificado nos autos), com fulcro no art. 528, §3º, do 

Código de Ritos, por 30 (trinta) dias ou até que salde sua dívida. 

Saliente-se ao executado que o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas, devendo ser expedido 

o competente mandado de prisão. 4. No mais, por todo o exposto e tendo 

em vista o caráter substancial dos alimentos in voga, sem prejuízo da 

determinação supra, determino que se expeça certidão judicial que 

comprova a dívida exequenda para que a parte exequente proceda com o 

protesto na forma postulada, com espeque no art. 517, do CPC. 5. 

Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 10 de 

maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 728498 Nr: 9293-51.2013.811.0003
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9293-51.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Indefiro o pleito de fl. 74, anverso e verso, eis que não se trata de uma 

ação executiva.

2. No mais, intime-se a parte autora para que requeira o que de direito, no 

prazo legal.

3. Após a manifestação da parte autora, abra-se vista dos autos ao 

representante do Ministério Público para que se manifeste, no prazo legal.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 789993 Nr: 10216-09.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMRDS, PARDS, DDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10216-09.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro a cota ministerial de fl. 55.

2. Intime-se.

 3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 11 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 770635 Nr: 2449-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMSMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERVDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:10508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:OAB/MT12496

 Processo n.º 2449-17.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Já que é tempestiva, conforme certidão de fl. 222, recebo a apelação de 

fls. 212/218 (art. 1.012, caput, CPC), em seus efeitos devolutivo e 

suspensivo.

 2. A parte agravada apresentou suas contrarrazões às fls. 224/230 (art. 

1.010, §1º, CPC).

3. Assim, certifique a Sr.ª gestora judiciária como prescrito no art. 346, da 

CNGC.

4. Após, remeta-se o feito ao e. Tribunal de Justiça deste Estado, 

grafando as nossas melhores homenagens.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 15 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 758274 Nr: 12296-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12296-77.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Intime-se a parte autora e seu procurador, pessoalmente e via DJe, a se 

manifestarem nos autos, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do 

Digesto Processual Civil, sob pena de extinção do feito, salientando-lhes o 

disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 435061 Nr: 3727-29.2010.811.0003

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINE PANIAGO MIRANDA 

DOS SANTOS ESPINDOLA - OAB:18380/O, SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT, ZILDA MARIA DE SOUZA - OAB:6491 GO

 8. Ante o exposto, conheço do recurso em apreço, porém, nego-lhe 

provimento, mantendo a decisão objurgada tal qual foi lançada.9. No mais, 

intimem-se a parte requerente para que se manifeste, no prazo de 5 

(cinco) dias, a respeito do teor da certidão de fl. 917.10. Após, 

conclusos.11. Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 14 

de maio de 2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 895930 Nr: 3897-20.2018.811.0003

 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: LCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3897-20.2018.811.0003

Vistos etc.

1. Haja vista a incompetência absoluta do juízo que processou o feito até o 

presente momento, recebo o feito revogando os atos processuais já 

praticados, recebendo, nesta oportunidade, a exordial de fls. 5/7.

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo poderá revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada.

3. Oficie-se à instituição financeira declinada na inicial para que informe ao 

juízo quanto à existência de numerário em conta bancária em favor do de 

cujus.

4. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos 

autos prova de que não há outros herdeiros do falecido além daqueles 

mencionados no processo, utilizando-se, para tanto, de declarações com 

firma reconhecida de, ao menos, 3 (três) testemunhas.

5. Após, vista ao representante do Ministério Público.

6. Intime-se.
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7. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 15 de maio de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 797643 Nr: 13340-97.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDJFDC, SDJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYSE DAYANE ROCHA NUNES 

- OAB:17292

 Certifico para fins de direito que, deixei de expedir mandado para 

intimação da autora (endereço informado às fls.51)e da testemunha 

GERACINA, indicada às fls. 06vº, tendo em vista que ambos estão 

incompleto, pois nenhum dos dois endereços consta o número das 

residências ou referências.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 01 (UM) ANO

AUTOS N.º 13467-40.2012.811.0003 – CI 718017

ESPÉCIE: Procedimento Ordinário

PARTE REQUERENTE: PAULA MARIA DE SOUZA e ROMILDA MARIA DE 

SOUZA e ELY MARIA DE SOUZA e NEMI MARIA DE SOUZA

PARTE RÉQUERIDA: ELIDIO ANTONIO DE SOUZA

INTIMANDO: ELIDIO ANTÔNIO DE SOUZA, CPF: 229.960.011-68, brasileiro, 

data de nascimento: 20/07/1947, Av. Amazonas 1033, Centro, 

Rondonópolis - MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO AUSENTE E TERCEIROS INTERESSADOS, 

ACERCA DA ARRECADAÇÃO DE BENS DESCRITO AS FLS. 45/46 DESSES 

AUTOS, SOB MATRÍCULA 10.928 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DESTA COMARCA. DEVENDO O AUSENTE COMPARECER PARA 

ENTRAR NA POSSE DOS BENS NOS MOLDES DETERMINADOS NO ART. 

745, DO CPC. CIENTIFICANDO-O AINDA DA DESIGNAÇÃO DA SRª. PAULA 

MARIA DE SOUZA, COMO CURADORA PARA A ADMINISTRAÇÃO DOS 

MESMOS.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Considerando-se que resta superada a 

fase de arrecadação e que foram infrutíferas todas as tentativas de 

localização do Sr. Elidio Antonio de Souza, determino à Serventia que 

proceda a publicação de editais anunciando a arrecadação e chamando o 

ausente a entrar na posse de seus bens nos moldes determinados no art. 

745, ‘caput’, do CPC. Transcorrido o lapso de um ano a que alude o r. 

disposto legal, abra-se vistas dos autos à parte autora para requerer o 

que entender pertinente. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, extraiu-se o presente Edital, que será afixado na 

sede deste Juízo, no local de costume e publicado no Diário da Justiça de 

02(dois) em 02(dois) meses, pelo prazo de 01(um) ano, conforme disposto 

no artigo 745, do CPC. Eu, MAISA BRAUN, MATRÍCULA n° 31986, 

ESTAGIÁRIA, digitei.

Rondonópolis - MT, 8 de fevereiro de 2017.

Hélio Avelino dos Santos

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009558-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. C. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES OAB - MT22248/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. V. D. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CECILIA VIEIRA DOTA OAB - 058.683.731-03 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES TERMO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS 

PROCESSO: 1009558-94.2017.8.11.0003 REQUERENTE: WENDELL 

CRISTIAN FREITAS ADVOGADA: ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES 

REQUERIDA/REPRESENTANTE: AMANDA CECILIA VIEIRA DOTA 

PRESENTES CONCILIADORA JUDICIAL: ADRIELY APARECIDA CEZARETO 

Aos 20 dias do mês de Março do ano de dois mil e dezoito, às 17h30min, 

neste Município e Comarca de Rondonópolis - MT, na sala de audiências 

da 2ª Vara de Família e Sucessões, Fórum de Justiça, presente esta 

Conciliadora, e as partes supra. Em relação às partes, feito o 

apregoamento destas, observando-se as formalidades legais, verificou-se 

a ausência das partes. Aberta a audiência, restou PREJUDICADA, ante a 

ausência das partes, sendo que a parte autora foi devidamente intimada, 

na pessoa de seu advogado, ao passo que, com relação a requerida, esta 

foi devidamente citada/intimada, conforme certidão registrada no ID 

11639948. Em consulta aos autos, verifica-se que a parte autora 

peticionou informando a impossibilidade de comparecimento a esta 

solenidade, consoante ID 12325630, bem como colacionou atestado 

médico para justificar sua ausência, requerendo a redesignação desta 

audiência de conciliação. Nesse sentido, com base nos princípios da 

celeridade e economia processuais é que redesigno a Audiência de 

Conciliação para o dia 12.06.2018 às 13h30min. Nada mais havendo a 

consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. ________________________________________ ADRIELY 

APARECIDA CEZARETO Conciliadora Judicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003079-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. V. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA RAQUEL KNAPP LUTZER OAB - MT19321/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. D. S. (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

JUNTAR resposta do oficio 38/2018.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010452-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. V. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17445/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. B. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134/O-O (ADVOGADO)

 

AUTOR MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO IMPULSIONO O 

FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO, id. 12983805 .

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005883-60.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDILENE DO NASCIMENTO ROSA (REQUERENTE)

I. M. P. (REQUERENTE)

MAYCON ROSA PARISE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAMIR LIVIO PARISE (INVENTARIADO)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

JUNTAR resposta do oficio (Banco Bradesco).

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL
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Processo Número: 1002225-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR MOTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADERALDO MOTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADENALDO MOTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

FIRMINO MOTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

JUNTAR resposta do oficio 130/2018 - Banco Bradesco.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002225-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR MOTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADERALDO MOTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADENALDO MOTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

FIRMINO MOTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

JUNTAR resposta do oficio 130/2018 - Banco Bradesco.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001135-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. G. N. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

W. B. T. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT0015559A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES TERMO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AÇÃO DE ALIMENTOS PROCESSO: 

1001135-14.2018.8.11.0003 REQUERENTE/REPRESENTANTE: ANA 

CLAUDIA GONCALVES NEGRAO DEFENSORA PÚBLICA: MELISSA 

GONÇALVES RODRIGUES VICENTIM REQUERIDO: WILLIAN BATISTA 

TORMAS PRESENTES DEFENSORA PÚBLICA: MELISSA GONÇALVES 

RODRIGUES VICENTIM REQUERIDO: WILLIAN BATISTA TORMAS 

ADVOGADO: SAMIR BADRA DIB (UNIJURIS) CONCILIADORA JUDICIAL: 

ADRIELY APARECIDA CEZARETO Aos 15 dias do mês de Maio do ano de 

dois mil e dezoito, às 16h15min, neste Município e Comarca de 

Rondonópolis - MT, na sala de audiências da 2ª Vara de Família e 

Sucessões, Fórum de Justiça, presente esta Conciliadora, e as partes 

supra. Registra-se a presença das acadêmicas do curso de Direito: Karla 

Gabrielly De Sousa Nazário e Patrícia Caldas Lopes. Em relação às partes, 

feito o apregoamento destas, com a tolerância de 15min, observando-se 

as formalidades legais, verificou-se a ausência da parte autora. Aberta a 

audiência, restou PREJUDICADA, ante a ausência da parte autora, sendo 

que não há informações nos autos acerca do devido cumprimento do 

mandado expedido para intimação desta. Consigna-se que o requerido 

ofertou neste ato, a seguinte proposta de acordo: o pagamento do importe 

de 20,96% (vinte vírgula noventa e seis por cento) do salário mínimo 

vigente, o correspondente a R$ 200,00 (duzentos reais), com vencimento 

até o dia 15 (quinze) de cada mês, mediante desconto em folha de 

pagamento (empresa Novanis Animal Ltda – CNPJ 03.855.427/0001-60, 

situado na Rod. BR 364, KM 198.9, S/N Distrito Industrial Vetorasso, CEP 

78.746-060, Rondonópolis/MT). Ademais, o requerido propõe a inclusão da 

menor no plano de saúde conveniado a empresa onde labora. A patrona 

da autora requer que os autos sejam remetidos à Defensoria Pública para 

que possa entrar em contato com a demandante acerca da proposta de 

acordo ofertada pelo requerido. Desta forma, abre-se vista dos autos para 

manifestação da parte autora. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes. 

________________________________________ ADRIELY APARECIDA 

CEZARETO Conciliadora Judicial 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

DEFENSORA PÚBLICA: MELISSA GONÇALVES RODRIGUES VICENTIM 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

R E Q U E R I D O :  W I L L I A N  B A T I S T A  T O R M A S 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ADVOGADO: SAMIR BADRA DIB (UNIJURIS)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003591-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. D. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

R. O. D. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003591-68.2017.8.11.0003 Vistos. A teor do petitório e comprovante 

retro, intime-se a parte exequente, via Defensoria Pública, para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que em caso de inércia o 

feito será extinto por presunção de pagamento. Com ou sem resposta, 

dê-se vista ao Ministério Público. Às providências. Rondonópolis-MT, 02 de 

maio de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001268-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CORREA DE OLIVEIRA (AUTOR)

L. O. B. (AUTOR)

R. O. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMES ELIAS DE BRITO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES TERMO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AÇÃO DE ALIMENTOS PROCESSO: 

1001268-56.2018.8.11.0003 REQUERENTE/REPRESENTANTE: DANIELA 

CORREA DE OLIVEIRA ADVOGADA: MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA 

PORTELA REQUERIDO: HERMES ELIAS DE BRITO PRESENTES 

ADVOGADA: MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA CONCILIADORA 

JUDICIAL: ADRIELY APARECIDA CEZARETO Aos 16 dias do mês de Maio 

do ano de dois mil e dezoito, às 16h45min, neste Município e Comarca de 

Rondonópolis - MT, na sala de audiências da 2ª Vara de Família e 

Sucessões, Fórum de Justiça, presente esta Conciliadora, e as partes 

supra. Em relação às partes, feito o apregoamento destas, com a 

tolerância de 15min, observando-se as formalidades legais, verificou-se a 

ausência de ambas as partes. Aberta a audiência, restou PREJUDICADA, 

ante a ausência das partes, sendo que a parte autora se faz presente 

neste ato por intermédio de sua procuradora. Com relação ao requerido, 

este não foi devidamente citado/intimado, conforme certidão do Oficial de 

Justiça registrada no ID 12740859. Desta forma, abre-se vista dos autos 

para parte autora informar novo endereço do requerido. Nada mais 

havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. ________________________________________ ADRIELY 

A P A R E C I D A  C E Z A R E T O  C o n c i l i a d o r a  J u d i c i a l 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ADVOGADA: MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000681-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. F. (REQUERENTE)

J. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. D. F. (REQUERIDO)

A. P. C. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

J. M. C. (TESTEMUNHA)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1000681-68.2017.8.11.0003 Vistos etc., Considerando-se que a tentativa 

de conciliação entre as partes restou infrutífera (id nº 5901146), passo a 

sanear o processo. Em face da ausência de contestação por parte do 

requerido Jandimar Vilela de Freitas, embora pessoalmente citado (id nº 

4935538) e tratando-se de direitos indisponíveis, decreto a sua revelia, 

deixando, entretanto, de aplicar-lhe os efeitos dela decorrentes por 

expressa previsão do artigo 345, II do Código de Processo Civil. 

Oportunamente, defiro os benefícios da Assistência Judiciária ao 

demandado, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo 

Civil. Superada tal questão processual, verifico que o feito está em ordem, 

pois não vislumbro a existência de nulidades a declarar ou irregularidades 

para sanar, razão pela qual declaro saneado o processo. Fixo como ponto 

controvertido da demanda, sem prejuízo de outros que poderão ser 

formulados no decorrer da instrução: a verificação acerca de quem dos 

litigantes reúne melhores condições para o exercício da guarda da menor 

Ana Carolina Cândido Vilela. Desta forma, DEFIRO as seguintes provas 

úteis postulada pela demandada: 1) ORAL consistente na oitiva das 

testemunhas arroladas pelas partes, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação da presente (art. 357, § 4º, CPC), sob pena de preclusão, 

devendo ser observado pelos litigantes o quanto disposto no artigo 455, § 

1º, do CPC; 2) DOCUMENTAL, consistente na juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão, na forma do 

artigo 435, do CPC; 3) ESTUDO SOCIAL complementar a ser elaborado 

pelo setor competente deste Juízo no domicílio da demandada, em laudo 

circunstanciado no prazo de 10 (dez) dias, sobretudo considerando a 

notícia de impossibilidade de efetivação do estudo com a demandada 

através da assistente social. Com relação ao depoimento pessoal, desde 

já ressalvo que sendo o magistrado o destinatário da prova, devendo 

apreciá-la livremente, conforme estabelece o artigo 371 do CPC/2015, 

dispenso o depoimento das partes por entender desnecessário ao 

deslinde da questão, pois tal prova nada mais trará que a reprodução do 

que já foi por elas afirmado na inicial e contestação, respectivamente. 

Ressalto que o dia a dia forense tem revelado ser referida atividade 

probatória contraproducente e ineficaz a busca da verdade real. De mais 

a mais, a teor do disposto no art. 370 do CPC/2015, o Juiz é o destinatário 

da prova, cabendo a ele determinar a produção daquelas que entenda por 

necessárias ao deslinde da controvérsia posta em julgamento, bem como 

indeferir as que tenha como inúteis ou meramente protelatórias, não 

caracterizando tal ato cerceamento de defesa. Por derradeiro, para a 

produção da prova oral deferida, designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 08 de agosto de 2018, às 16h00min, devendo o Sr. 

Gestor Judiciário adotar as providências necessárias à sua efetiva 

realização. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 02 de abril de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759818 Nr: 13255-48.2014.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JREDS, ORDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KARINA DO REIS 

BELTRÃO GUIMARÃES, para devolução dos autos nº 

13255-48.2014.811.0003, Protocolo 759818, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 768617 Nr: 1540-72.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA PAULA VIEIRA, GISELE SOUZA VIEIRA, 

GRACIELLI DE SOUZA VIEIRA, FRANCIELLI DE SOUZA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RAIMUNDO PAULO VIEIRA DA 

SILVA, MARIA PAULA VIEIRA, DEJANIRA PAULA VIEIRA, MÁRIO PAULO 

VIEIRA, MARIO FRANCISCO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 INTIMAÇÃO DO herdeiro Mario Francisco, na pessoa de seu patrono 

habilitado Dr. FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA, OAB/MT 5773, para, 

querendo, se manifeste em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 813841 Nr: 829-33.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEDS, EDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - OAB:

 Intimação da parte autora, para se manifestar acerca das justificativas de 

fls.54/55, no prazo de 10(dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 423829 Nr: 5966-40.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDOR, JCRJ, HRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA DOS ARBUES NERY DA 

SILVA - OAB:MT/9923 - B, FABRICIA ALVES NOGUEIRA - 

OAB:12379/MT, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT, 

RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - OAB:

 Intimação da parte autora, para se manifestar acerca das justificativas de 

fls.198/199, no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 753297 Nr: 9431-81.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBR, HMDS, RBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT, VANDIR APOLINARIO FILHO - 

OAB:MT6.053-B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO (S) REQUERIDOS LUCIANO CARVALHO 

DO NASCIMENTO - OAB:13.547/MT, PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, APRESENTAR SUAS ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 717181 Nr: 12598-77.2012.811.0003

 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: OEPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLSDS, DCS, ERS, VSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA PAES - 

OAB:9298/MT, FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - 

OAB:OAB/MT10085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, ANDERSON PABLO F. DE CAMARGO - OAB:MT - 15.222, 

EMERSON SPIGOSSO - OAB:MT/5.821-B, JEANCARLO RIBEIRO - 
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OAB:7179/MT

 CERTIFICO que o RECURSO DE APELAÇÃO apresentado pelas partes 

requeridas MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANI, DORIS CRISTINA SOLANI, 

ELEA REGINA SOLANI SAES e ESPÓLIO DE JUAQUIN MIGUEL SOLANI 

TORRADES (fls. 1199/1213) foi interposto no prazo legal (art. 1.003, § 5° 

c/c 229, ambos do CPC). No mesmo ato, procedo à intimação das partes 

para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 

1°, CPC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 799677 Nr: 14255-49.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSE GALDINO - 

OAB:OAB/MT11554, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:OAB/MT12105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:OAB/MT 5.417-B, NAIAMY ZWICK - OAB:OAB/MT 16386- E

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO (S) AUTORES PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, MANIFESTAR-SE ACERCA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE 

FLS.86.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 821157 Nr: 3278-61.2016.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLDO, ABOM, JCOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERMY BERBERT CRUVINEL 

- OAB:19492/O, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - OAB:19.490 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes no que pertine à 

partilha e verba alimentar em prol da prole em comum para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, DECRETO O DIVÓRCIO 

do casal B. L. DE O. M. e M. J. G. M. (adrede qualificados) declarando 

dissolvido o vínculo matrimonial havido entre eles, nos exatos termos dos 

artigos 1.571, IV, c/c artigo 1.580, § 2º do Código Civil e art. 24, caput, da 

Lei n.º 6.515/77, voltado a Requerente a usar o nome de solteira, qual seja 

B. L. de O.OFICIE-SE ao órgão empregador do divorciando, nos moldes 

vindicados no termo de fls. 67 verso. Preclusa a via recursal, determino a 

Serventia que proceda a expedição do competente mandado para averbar 

a presente sentença junto ao Cartório de Registro Competente.Sem custas 

ante a gratuidade da Justiça. Sem honorários eis que o caráter 

consensual faz presumir a existência de ajuste particular sobre r. 

verba.Cumpridas as diligências supra, arquivem-se os presentes autos 

com as devidas baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 726803 Nr: 7714-68.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDS, ERDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA DE MATOS GARCIA - 

OAB:14064, OLIVIA DE MATTOS GARCIA - OAB:14064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos 

do parágrafo único do art. 771 c.c. art. 485, III, ambos do CPC. Sem custas 

e honorários ante o precedente deferimento da assistência judiciária 

gratuita. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas 

estilares.Ciência ao Ministério Público.Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 417921 Nr: 379-37.2009.811.0003

 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: PCDF, CPDF, MDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPIDF, JPDDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ADRIANA INOCÊNCIO DE 

MATOS - OAB:MT25012/O, DAIANA MALHEIROS DE MOURA - 

OAB:11624-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO FERREIRA PAES - 

OAB:9298/MT, WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 Intimação do(a, s) patrono(a,s) das partes para comparecerem na 

secretaria da 2ª vara de Familia e sucessões a fim de que retirem as 

Cartas Precatórias expedidas bem como para juntar comprovante de 

distribuiçao, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 887119 Nr: 694-50.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLTC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:15525, MARTA DOS SANTOS TEIXEIRA SACHETTI - 

OAB:OAB/MT16338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 Diante do exposto, devido à carência superveniente JULGO EXTINTO o 

presente feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do novel Código de 

Processo Civil, por não haver interesse processual no seu 

prosseguimento. Sem custas e honorários eis que o feito tramita sob o 

pálio da justiça gratuita.Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 294770 Nr: 9255-25.2002.811.0003

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XTC, LASP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS 

- OAB:MT 4.112, Camila Giongo - OAB:6388, FLAVIO FERNANDES 

DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094, GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:207681/SP, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, PRISCILA 

KATIA MIGUEL FAKINE - OAB:13.706/MT, RAFAEL COSTA 

BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT, RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:3486-TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, GUSTAVO SOUBHIE - 

OAB:MT/5224

 (...). hei por bem acolher referida a perícia contábil para fins de 

HOMOLOGAR o laudo pericial apresentado pelo perito do Juízo.(...)Diante 

de todo o exposto, conheço em parte dos embargos declaratórios 

manejados pela requerida/reconvinte para fins de admitir a prova pericial 

na forma acima especificada e para retificar o item “I” da decisão de fls. 

2.546/2.547 (...).Assim, considerando que o pleito do autor/reconvindo não 

se amolda à hipótese prevista no art. 361, I do CPC, indefiro a oitiva do 

perito do Juízo em sede de audiência de instrução e julgamento. (...) hei 

por bem reabrir o prazo para apresentação de rol testemunhas pelas 

partes pelo prazo de 15 dias (art. 357, §4º, CPC), devendo ser observado 

pelos litigantes o quanto disposto no art. 455, §1º do CPC.(...), faculto à 

requerida/reconvinte manifestar expressamente interesse na produção de 

prova oral no prazo de quinze dias.Ante a alteração do panorama acerca 

da atividade probatória nos autos em apreço, tenho como inviabilizada a 

realização da audiência de instrução na data designada através da 

decisão de fls. 2.506/2.509, razão pela qual, hei por bem adiar a r. 

solenidade para o dia 05 de setembro de 2018, às 15 horas, devendo o Sr. 

Gestor Judiciário adotar as providências necessárias à sua efetiva 

realização.Por fim, com relação ao pedido de fls. 2.586/2.594 reitero as 
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decisões de fls. 2.319 e 2.344 e, na oportunidade, advirto o requerente 

para que se abstenha de dar causa a tumulto processual, mediante a 

apresentação de outro pedido de mesma natureza.Doravante, 

desentranhe-se a petição e a documentação de fls. 2.586/2.616 

promovendo-se à entrega a seu subscritor no prazo de cinco dias, 

independente de nova intimação. Em caso de inércia pelo requerente em 

retirar diretamente na secretaria do Juízo os documentos questão, 

proceda-se ao descarte das aludidas peças processuais.Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 761371 Nr: 14159-68.2014.811.0003

 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: MARIA VIEIRA DA CRUZ SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEBASTIÃO DA CRUZ SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225, REINALDO MANOEL GUIMARAES - 

OAB:20969/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ARROLAMENTO SUMÁRIO do SEBASTIÃO DA CRUZ 

SANTIAGO, sendo inventariante MARIA VIEIRA DA CRUZ, ambos 

devidamente qualificadas nos autos.

Verifica-se que há nos autos as certidões negativas de débito federal (fl. 

53), estadual (expedida pela PGE – fl. 124) e municipal (fl. 122) e Guia de 

Informação e Apuração de ITCD acompanhada do comprovante de 

recolhimento do tributo (fls. 125/135).

Consta dos autos declarações com plano final de partilha nos moldes 

legais (fls. 86/96).

Em face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados 

pelo falecido SEBASTIÃO DA CRUZ SANTIAGO, 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.

Sem custas, eis que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, se nada requerido, expeça-se 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 727471 Nr: 8345-12.2013.811.0003

 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: LT, DCDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHAIANE DE PAULA PEREIRA - 

OAB:19008/O, MURILO DE OLIVEIRA FILHO - OAB:284261, REGIANE 

CAROLINE ROESLER - OAB:23935/O, WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT, WISTON C. G. CHAVES - 

OAB:OAB/MT 22.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, HOMOLOGO o acordo de fls. 49/50 para que surtam os seus 

legais efeitos, razão porque RESOLVO o mérito, pela transação, nos 

termos do art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil, mantendo-se 

incólumes as determinações constantes da sentença de fls. 36/27, 

atinentes à união, guarda, visitas e verba alimentar em favor da prole 

comum.Por oportuno, consigno que o implemento da transmissão do imóvel 

partilhado nos termos do contrato de fls. 51/54 deverá ser providenciado 

diretamente pelos interessados na via extrajudicial.Preclusa a via recursal, 

tornem os autos ao arquivo.Sem custas e honorários.P. I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 443106 Nr: 11774-89.2010.811.0003

 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: ANTONIO PAULO DA COSTA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CARLOS HENRIQUE DA COSTA 

CARVALHO, GILSON CRISTIAN DA SILVA CARVALHO, RAYSSA 

FERREIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MARCELINO DOLCE DE 

SOUZA - OAB:5161/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - 

OAB:5161/MT

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar a expedição 

de alvarás autorizando os herdeiros, RAYSSA FERREIRA CARVALHO E 

GILSON CRISTIAN DA SILVA CARVALHO, bem qualificados nos autos, a 

levantarem os valores existentes junto ao Banco do Brasil, a que fazia jus 

o falecido ANTONIO PAULO DA COSTA CARVALHO, na proporção DE 

CINQUENTA POR CENTO para cada um.Destarte, para fins de conferir 

efetividade ao presente decisum habilitem-se os causídicos atuantes na 

ação de Alvara Judicial em apenso para receberam as intimações acerca 

do andamento do presente feito via DJE.Preclusa a via recursal e 

regularizada a representatividade processual nos autos dos herdeiros em 

questão, notadamente ante ao implemento da maioridade civil de ambos no 

curso do feito, expeça-se alvará com validade de 60 (sessenta) dias. 

Dispensada a prestação de contas.Sem custas ante a gratuidade da 

Justiça. Sem honorários.Preclusa a via recursal, arquive-se.Publique-se. 

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 443107 Nr: 11775-74.2010.811.0003

 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: RFC, NIRLEY FRANCISCA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON CRISTIAN DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO DA COSTA 

CARVALHO - OAB:29106/SP, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA 

- OAB:5161, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - OAB:5161/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERIDO GILSON, SR. RICARDO 

RICARDO FILIPAK, OAB/MT 11551, PARA, NO PRAZO DE 05 )(CINCO) 

DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO A PETIÇÃO DE FLS. 80/85.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 738769 Nr: 1196-28.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HRDSMDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:15527, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.620-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIVIA DE MATTOS GARCIA - 

OAB:14064/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS EXEQUENTES ACERCA DOS TERMOS DO 

R. DESPACHO DE FLS.65, PARA, MANIFESTAREM-SE NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS: Vistos. Compulsando os autos, verifica-se a inexistência 

de intimação da parte exequente para fins de cumprimento do quanto 

determinado às fls. 55, razão pela qual reitero. Doravante, diante do 

quanto disposto no petitório retro (fls. 57/60) e dos documentos de fls. 

61/64, manifeste-se a exequente no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010549-70.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

G. G. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. D. A. (REQUERIDO)

 

Parte Autora: GILSON GOMES BESERRA. Parte Requerida: ELIANE GOMES 

DE ALMEIDA. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - FINALIDADE: 

1010549.70.2017.8.11.0003 - PJE - CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA 

ROSIALDO SOARES, brasileiro, demais qualificações ignoradas, 

atualmente em local ignorado e incerto, para, querendo, responder a 

presente ação, no prazo legal 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). RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE GUARDA, 

promovida pela parte autora acima. O autor é pai do menor M. E. B. de A. 

assumindo a guarda de fato desde o fim do relacionamento com a 

requerida, ouseja, desde que a menor contava com 03 anos de idade. 

Requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de que seja 

concedida em definitivo a guarda do menor em favor do requerente. 

Despacho/Decisão: Vistos etc., (...) Assim, estando a demandada em 

lugar incerto e não sabido, defiro o pedido retro, devendo a mesma ser 

citada via edital, com o prazo de vinte dias, obedecidas as formalidades 

legais (art. 256, do NCPC), para, querendo, responder a presente ação, no 

prazo legal 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), consignadas 

as advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil atual. Na 

hipótese de o requerido não apresentar contestação, forte no quanto 

disposto no art. 72, II, do NCPC, fica desde já nomeado o advogado Dr. 

Samir Badra Dib (UNIJURIS) para apresentar defesa, abrindo-se-lhe vista 

pelo prazo legal. 04. Sem prejuízo, proceda-se à realização do estudo 

psicossocial da residência dos autos nos moldes do determinado na 

decisão inaugural. Cite-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Eu, Elisângela De Almeida Salomão Lima, 

Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 16 de maio de 2018. Hélio 

Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002256-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ZANDONATO BRITO (REQUERENTE)

CLAUDECI APARECIDO ZANDONATO (REQUERENTE)

SUELI HELENA ZANDONATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO DO AMARAL LEAL OAB - MT0015854A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINDO ZANDONATO (REQUERIDO)

NEUZA ZACANINI ZANDONATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002256-77.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Prima facie, recebo o 

pedido vertido no ID 12873652, admitindo-se a inclusão no rol de bens 

inventariados os direitos oriundos do contrato de compra e venda firmado 

entre a falecida Neuza e a legítima proprietária do bem registrado na 

matrícula nº. 72.846, conforme ID 12874134, notadamente em face do 

quanto disposto na cláusula quinta do r. instrumento particular. A 

propósito: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUCESSÃO – 

INVENTÁRIO - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – 

AUSENTE REGISTRO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Devem ser 

partilhados em ação de inventário os direitos sobre imóvel adquirido pelo 

falecido por meio de contrato de promessa de compra e venda ainda não 

registrado, nos termos do art. 993, IV, “g”, do CPC.” (TJMT - AI 

74201/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 02/10/2015). “CIVIL. 

SUCESSÕES. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO DOS DIREITOS DO DE CUJUS 

SOBRE IMÓVEL DECORRENTES DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

NÃO REGISTRADO EM CARTÓRIO. POSSIBILIDADE. - É admissível o 

arrolamento dos direitos sobre o imóvel objeto de contrato de compromisso 

de compra e venda firmado pelo de cujus, ainda que não registrada a 

propriedade no cartório competente. - O escopo do registro é resguardar 

o contratante em face de terceiros que almejem sobre o imóvel direito 

incompatível com a sua pretensão aquisitiva. A sua ausência, entretanto, 

não retira a validade do compromisso de compra e venda, suscetível de 

apreciação econômica inter vivos ou causa mortis.” (TJMG -Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0194.14.002844-1/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas 

Boas , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2018, publicação da 

súmula em 01/03/2018). 2. Pois bem. Trata-se de ARROLAMENTO 

SUMÁRIO do ESPÓLIO DE LAURINDO ZANDONATO e NEUZA ZACANINI 

ZANDONATO, sendo inventariante CLAUDECI APARECIDO ZANDONATO e 

OUTROS, todos devidamente qualificados nos autos. Verifica-se que há 

nos autos as certidões negativas de débito federal (ID 12474448 e 

12474453), estadual (expedida pela PGE – ID 12474448 e 12474453) e 

municipal (ID 12474448 e 12474453), Guia de Informação e Apuração do 

ITCD e a respectiva declaração de isenção do tributo (ID 12641268, 

12641293). Apresentaram-se as primeiras declarações (ID 12474427) e 

plano de partilha na forma legal (ID 12873652). Em face ao exposto, 

HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados pelos falecidos 

LAURINDO ZANDONATO e NEUZA ZACANINI ZANDONATO, 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. Sem custas eis que as partes 

militam sob o pálio da Justiça Gratuita. Após o trânsito em julgado, se nada 

requerido, expeça-se formal de partilha na forma vindicada (ID 12873652). 

Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após a expedição do quanto 

necessários 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. Rondonópolis/MT, 15 de maio de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002474-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER MACEDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO NEVES MIRANDA OAB - MS5228 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002474-76.2016.8.11.0003. REQUERENTE: EDER MACEDO PEREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL VISTO Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar a existência de lei no 

Estado de Mato Grosso do Sul que disciplina o valor da RPV . Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 15 de maio de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001721-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZON ALVES AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1001721-85.2017.8.11.0003 VISTO. ELIZON ALVES 

AMORIM opõe novos embargos de declaração quanto à sentença que 
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julgou procedente o pedido inicial, alegando omissão, visto que não foi 

apreciado o pedido de tutela provisória. É o relatório. Decido. Conheço do 

recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, 

a pretensão trazida por meio destes embargos é improcedente. 

Analisando os autos, verifico que inexiste omissão na sentença prolatada 

neste feito, uma vez que o pedido de concessão de tutela antecipada 

formulado na petição inicial foi analisado e indeferido. Insta mencionar que 

no relatório da sentença constou o indeferimento do pedido de tutela 

antecipada. O magistrado não está obrigado a rediscutir em sentença 

questão já analisada e afastada no decorrer do processo, cuja decisão 

não foi recorrida. Desse modo, não há que se falar em omissão quando, 

no decorrer da ação, a parte não trouxe aos autos qualquer fato novo que 

ensejasse a reanálise de pedido já decidido e do qual não houve recurso. 

Sendo assim, não se verifica na mencionada sentença a alegada omissão 

ou qualquer outro motivo que justificasse o presente recurso, sendo certo 

que a insurgência quanto ao mérito da demanda deve ser atacada por via 

adequada que não embargos de declaração. Com efeito, convenço-me de 

que não há na sentença embargada nenhuma ofensa ao artigo 1.022, do 

Código de Processo Civil. Posto isso, rejeito novamente os embargos de 

declaração ofertados. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 

15 de maio de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002842-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE TROMBINI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE 2ª CIRETRAN RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

 

PROCESSO N. º 1002842-17.2018.8.11.0003 VISTO. SIMONE TROMBINI 

NEVES propôs mandado de segurança em face do CHEFE DA 2ª 

CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS – DETRAN, aduzindo, em síntese, que 

houve violação de direito líquido e certo, já que a referida autoridade 

praticou ato ilegal ao negar a emissão do licenciamento anual de seu 

veículo, exigindo o pagamento de multas de trânsito que são 

insubsistentes. Aduz a impetrante que é proprietária do veículo HYUNDAI 

HB20, placa OBD4632, fabricação/modelo 2013, cor BRANCA, RENAVAM 

509105696, e que ao comparecer na sede da autoridade coatora para 

realizar o licenciamento tomou conhecimento da cobrança de diversas 

multas, das quais jamais foi notificada. Alega que a exigência de prévio 

pagamento das infrações para licenciamento do veículo, por si só, é ilegal, 

pois ainda que devidas as multas cobradas o Estado conta com o devido 

processo legal para a respectiva cobrança (processo de execução). 

Assim, requer a impetrante a concessão de liminar, para que seja 

determinado o licenciamento de seu veículo, sem a exigência de prévio 

pagamento das referidas multas. É o relatório. Decido. A impetrante visa à 

concessão de segurança para obter o licenciamento de seu veículo sem a 

exigência de prévio pagamento das multas descritas no extrato de Id. 

12798125, sob a alegação de não ter sido devidamente notificada. 

Extrai-se do aludido extrato que as infrações em debate 

( U F : R O - 1 2 2 1 0 0 - 1 0 B 0 3 1 2 8 3 9 - 5 1 6 9 / 0 1 , 

U F : R O - 1 2 2 1 0 0 - 1 0 B 0 3 1 2 8 3 6 - 6 5 9 9 / 0 2  e 

UF:RO-122100-10B0312837-5010/00) foram aplicadas pelo Estado de 

Rondônia e encaminhadas pelo RENAIF (Registro Nacional das Infrações). 

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se 

posicionado no sentido de que a Justiça Estadual é incompetente para 

declarar a insubsistência de multas emitidas por outros Estados da 

Federação. Vejamos: “REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – 

REJEIÇÃO – MULTAS EMITIDAS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - ACOLHIDA - LICENCIAMENTO 

DE VEÍCULO - VINCULAÇÃO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – 

INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS –. INSUBSISTÊNCIA DAS MULTAS - 

SÚMULAS 127 e 312 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA 

RATIFICADA. A Justiça Estadual é incompetente para declarar a 

insubsistência de multas emitidas por outros Estados da Federação. É 

pacifico na seara jurisprudencial o entendimento de que é possível na via 

do mandado de segurança, declarar-se a insubsistência da multa 

decorrente do cometimento de infrações de trânsito, desde que evidente a 

sua irregularidade. O condicionamento do licenciamento de veículo ao 

prévio pagamento de multas pendentes configura ato ilegal e arbitrário, do 

DETRAN/MT, especialmente quando o órgão de trânsito contraria normas 

insertas no ordenamento jurídico, como no caso em tela” (ReeNec 

93904/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/05/2012, Publicado no DJE 07/06/2012). 

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DETRAN. 

CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. 

IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE LICENCIAMENTO E NULIDADE DAS 

MULTAS. MULTAS ORIUNDAS DE OUTROS ESTADOS E DE ÓRGAOS 

FEDERAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA 

RETIFICADA. Falece competência à Justiça Estadual para determinar o 

licenciamento, posto que, no caso dos autos, há multas autuadas por 

outros estados e órgãos Federais, nesse ultimo caso, cabendo à Justiça 

Federal, deacordo com o artigo 109, I, da Lei Maior, por se tratar de 

interesse da União” (Reexame Necessário 113320/2013, Julgamento: 

15/4/2014, Relator DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA). Dessa forma, tais 

multas são de competência da Justiça Estadual de Rondônia e, portanto, 

não está no âmbito de jurisdição deste Estado. Nesse diapasão, denota-se 

a incompetência absoluta deste Juízo para julgar o presente feito. Com 

estas considerações, DECLARO a incompetência do Juízo da 1ª Vara da 

Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar a 

presente ação, e EXTINGO o feito, sem resolução de mérito, tendo em 

vista a impossibilidade de remessa ao juízo competente, uma vez que se 

trata de processo eletrônico. Sem custas (art. 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 

25 da Lei nº 12.016/2009). Por se tratar de sentença que extingue o 

mandado sem julgamento de mérito, não está sujeita ao reexame 

necessário, mercê do que dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo. 

P.R.I.C. Rondonópolis, segunda-feira, 14 de maio de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002735-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILMAR SALES MIRANDA OAB - MT5388/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN (IMPETRADO)

 

PROCESSO N. º 1002735-70.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de mandado 

de segurança com pedido de liminar impetrado por ADILA ARRUDA SAFI 

contra o CHEFE DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT – DETRAN, 

aduzindo, em síntese, que houve violação de direito líquido e certo, já que 

referida autoridade praticou ato ilegal ao negar a emissão do licenciamento 

anual de seu veículo, exigindo o pagamento de multas de trânsito que são 

insubsistentes. Aduz a impetrante que é proprietária do veículo Fiat/Strada 

1.8 Modelo Adventure CV(Nacional) de Placa OBD-4967, Renavam 

0480056528; e que, ao se dirigir ao DETRAN com a finalidade de renovar o 

documento de porte obrigatório, tomou conhecimento da cobrança de 

supostas infrações de trânsito ilegalmente lançadas. Assevera que não 

houve a sua devida notificação quanto às aludidas infrações, 

descumprindo, assim, a legislação, notadamente quanto ao prazo 

determinado por lei. Assim, requer a impetrante a concessão de liminar 

para que seja reconhecida a insubsistência das infrações. É o relatório. 

Decido. A impetrante visa à concessão de segurança para obter o 

licenciamento de seu veículo, sem a exigência de prévio pagamento das 

multas exigidas. O cerne da lide reside em verificar a possibilidade de 

expedição do licenciamento do veículo da impetrante independentemente 

do pagamento das multas. A respeito da matéria em questão, dispõe o 

Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 131. O Certificado de Licenciamento 

Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de 

Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. § 2º 

O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os 

débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, 

vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas 

infrações cometidas”. Depreende-se da leitura do dispositivo, notadamente 

do §2º, que a expedição do licenciamento pretendido condiciona-se, entre 

outros requisitos, à quitação das multas de trânsito. No entanto, apenas se 

apresenta ilegal o condicionamento da expedição do CRLV ao pagamento 

de multas em relação às quais não tenha sido regularmente notificado o 
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infrator, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS. 

EXIGÊNCIA DO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. SÚMULA 

N. 127 DO STJ. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. ACÓRDÃO BASEADO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO 

MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 

VIOLAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Primeiramente, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento 

segundo o qual é inadmissível condicionar o licenciamento anual de 

veículos à prévia exigência do pagamento de multa, imposta sem prévia 

notificação ao infrator, conforme a Súmula n. 127 do STJ, in verbis: "É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado". 2. Em segundo lugar, o Tribunal 

recorrido, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela 

ilegalidade, in casu, da exigência do pagamento de multas por infração de 

trânsito sem que o infrator delas tenha sido regularmente notificado, de 

modo que foram consideradas insubsistentes ou irregulares, por não ter 

restado comprovado seu recebimento. Rever tal fundamentação, 

conforme assentado na decisão agravada, encontra óbice no verbete 

Sumular n. 7 do STJ, in verbis: "A pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial". 3. Finalmente, revela-se improcedente a 

arguição de ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil na hipótese 

em que o Tribunal de origem tenha adotado fundamentação suficiente para 

decidir de modo integral a controvérsia, atentando-se aos pontos 

relevantes e necessários ao deslinde do litígio. 4. A decisão monocrática 

ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não 

merece reforma. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no Ag 

1304678/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 20/09/2010). Assim, não se pode 

exigir o pagamento de multas em relação às quais não tenha sido o 

condutor notificado, pois a exigibilidade pressupõe a regular notificação do 

interessado, que poderá impugnar a penalidade ou dela recorrer, 

resguardando, assim, o devido processo legal e a ampla defesa, garantias 

constitucionalmente asseguradas. O Código de Trânsito Brasileiro exige a 

dupla notificação do infrator para legitimar a imposição da penalidade de 

trânsito e, por conseguinte, possibilitar a vinculação do licenciamento à 

quitação prévia: a primeira por ocasião da lavratura do auto de infração 

(CTB, artigo 280, VI) e a segunda, quando do julgamento da subsistência 

do auto de infração respectivo com a consequente imposição da 

penalidade (CTB, artigo 281, caput). De acordo com o artigo 281, 

parágrafo único, inciso II, do CTB, o auto de infração será arquivado e seu 

registro julgado insubsistente se, no prazo máximo de 30 (trinta dias), não 

for expedida a notificação da autuação. In verbis: “Art. 281. A autoridade 

de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro 

de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará 

a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado 

e seu registro julgado insubsistente: I - se considerado inconsistente ou 

irregular; II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a 

notificação da autuação”. Assim, denota-se do dispositivo legal, que o 

prazo a ser obedecido refere-se à expedição da notificação de autuação, 

e não à sua efetivação, a qual poderá ocorrer após decorridos os trinta 

dias entre a infração e a notificação. Na hipótese, a impetrante insurge 

q u a n t o  à s  s e g u i n t e s  m u l t a s :  B 4 9 8 6 6 3 8 3  e 

P.RONDO-291510-RMT0566946-5673/02. Conforme se infere do 

documento de ID nº 12745887, o auto de infração de trânsito nº 

B49866383 foi cancelado (“Situação AIT: cancelada”). De igual forma, não 

consta referida multa no extrato do DETRAN, em consulta ao site 

h t t p s : / / i n t e r n e t . d e t r a n n e t . m t . g o v . b r / C o n s u l t a V e i c u l o . a s p ?

Placa=obd4967&Renavam=480056528. No extrato do DETRAN consta 

apenas a infração P.RONDO-291510-RMT0566946-5673/02, como 

pendente de pagamento. Em relação a esta multa, não consta nenhum 

documento juntado aos autos que aponta que a impetrante não foi 

notificada dentro do prazo previsto em lei, de modo que não há como 

afirmar que a demandante tenha ou não sido notificada do auto de 

infração de forma a cumprir as normas de trânsito brasileiras. Insta 

ressaltar que a impetrante não juntou o histórico do referido auto de 

infração, a fim de comprovar suas alegações, sendo que juntou apenas 

da infração B49866383, a qual já foi cancelada, e do auto de infração 

ROD0160668, o qual sequer consta no extrato do Detran, como infração 

pendente. Assim, quanto à única infração que está sendo cobrada pelo 

Detran (P.RONDO-291510-RMT0566946-5673/02), não há nos autos prova 

conclusiva quanto a não notificação ou de que tenham ocorrido de forma 

irregular (fora do prazo previsto no art. 281, parágrafo único, do CTN ou 

que não tenham ocorrido ambas as notificações). Desta forma, o direito 

pretendido pela impetrante não merece respaldo, na medida em que o ato 

da autoridade tida como coatora não se reveste de qualquer tipo de 

ilegalidade, não restando demonstrada claramente qualquer ofensa a 

direito líquido e certo na hipótese. Na hipótese em tela, não se verifica de 

plano a veracidade nas alegações da impetrante, já que os documentos, 

por si só, não comprovam que, de fato, a autora foi ou não notificado da 

infração em debate (P.RONDO-291510-RMT0566946-5673/02). Desta 

forma, a impetrante não comprovou seu direito líquido e certo, já que os 

documentos juntados não comprovam qualquer ilegalidade da autoridade 

cotaora, pois não há prova de que a impetrante foi ou não notificada da 

referida infração, ou, se a notificação foi expedida fora do prazo de 30 

(trinta) dias, ou, se não houve a expedição das duas notificações, a de 

autuação e a de penalidade. Como se sabe, em sede de Mandado de 

Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a 

não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar, pois não 

se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores 

investigações sobre o alegado no feito não é possível, razão pela qual 

deve a impetrante de plano comprovar os fatos sustentados, o que não 

ocorreu no caso dos autos. Quando a lei se refere a direito líquido e certo, 

está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para 

o seu conhecimento de plano, para que seu exercício possa ser efetivo no 

momento da impetração. Neste sentido é a jurisprudência: MANDADO DE 

SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO 

LIQUIDO E CERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO 

EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. (Mandado de Segurança Nº 

70054109061, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 12/04/2013). 

“MANDADO DE SEGURANÇA - REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE - 

PRESENÇA - CONHECIMENTO. V.V. MANDADO DE SEGURANÇA - ATO 

OMISSIVO MAGISTRADO -IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - AUSÊNCIA 

DE DIREITO LIQUIDO E CERTO - FEITO INDEFERIDO LIMINARMENTE. 1- 

Inadequada a via do mandado de segurança quando não demonstrado, de 

plano, ofensa a direito líquido e certo. 2- Conforme preconiza o art. 663 do 

CPP, pode o Relator dispensar a requisição de informações à autoridade 

apontada coatora, se entender que o Mandado de Segurança deve ser 

indeferido liminarmente, submetendo sua decisão à apreciação da Turma 

Julgadora. 3- A conduta em comento, ora elencada como omissiva da 

autoridade vista como coatora, desafia procedimento adequado” (TJ-MG - 

MS: 10000130450000000 MG , Relator: Eduardo Machado, Data de 

Julgamento: 13/08/2013, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data 

de Publicação: 16/09/2013). Desta forma, não vislumbrando a ocorrência 

de manifesto constrangimento ilegal suportado pela impetrante, passível de 

ser sanado pela via eleita, o indeferimento, de plano, da inicial é medida 

que se impõe. Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, 

I, do CPC e art. 10 da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO a petição inicial e, 

consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. 

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Por 

se tratar de sentença que extingue o mandado sem julgamento de mérito, 

não está sujeita ao reexame necessário, mercê do que dispõe o artigo 14, 

§ 1º, da Lei nº 12.016/2009. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, segunda-feira, 14 de 

maio de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010460-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDUARDO JALLAGEAS ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1010460-47.2017.8.11.0003 VISTO. ANTONIO EDUARDO 

JALLAGEAS ALCANTARA ajuizou ação ordinária em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, alegando, em síntese, que é servidor público estadual 

aposentado, integrante da carreira de professor da Educação Básica, e 

faz jus a incorporação de 11,98% decorrente das diferenças financeiras 
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geradas com a redução no seu salário quando da conversão do cruzeiro 

em URV, bem como ao pagamento dessas diferenças nos últimos cinco 

anos anteriores à propositura da ação. Aduz que, por ocasião do Plano 

Real, as medidas provisórias nº 457/94 e 482/94 e a Lei Federal nº 

8.880/94 determinaram que os vencimentos dos servidores públicos em 

geral seriam convertidos pelo equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento. Assevera que 

a mudança do padrão monetário também cuidou de garantir aos servidores 

públicos a irredutibilidade de seus vencimentos, prevendo que o padrão 

deveria ser aferido na data do efetivo pagamento (artigos 22 e 23, da Lei 

nº 8.880/94). Sustenta que ocorreu uma perda de 11,98% de seus 

proventos, uma vez que o Estado contrariou todos os propósitos contidos 

na referida Lei, e que faz jus ao recebimento das diferenças a partir de 

01/11/2012 até a data do efetivo pagamento, em virtude da conversão de 

cruzeiro real para URV. Assim, requereu a incorporação em definitivo do 

percentual de 11,98% à sua remuneração e/ou proventos, decorrente da 

perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, e 

a condenação do requerido ao pagamento dos valores pretéritos 

devidamente corrigidos e acrescidos de juros (Id. 11226282). Citado, o 

Estado de Mato Grosso contestou a ação e arguiu a prejudicial de mérito 

de prescrição, alegando já ter decorrido o prazo de cinco anos a contar 

da Lei Complementar nº 50/98, a qual reestruturou a carreira dos 

Profissionais da Educação Básica, sendo este termo inicial da contagem 

do prazo prescricional, conforme entendimento firmado pelo Superior 

Tribunal de Justiça. No mérito, alegou que os servidores do Poder 

Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer 

diferencial a título de URV, já que os seus proventos eram estipulados e 

pagos com base no último dia do mês de referência, diversamente dos 

servidores dos outros poderes (Judiciário, Legislativo e do Ministério 

Público), que recebiam seus salários tendo como referencial o dia 20 de 

cada mês, na forma prevista no artigo 168 da CF. Disse que, atendendo o 

comando da Lei nº 8.880/94, o Estado de Mato Grosso, por meio do 

Decreto nº 4.400/1994, promoveu a conversão dos salários de todos os 

servidores integrantes do Poder Executivo. Asseverou, ainda, que, 

posteriormente, a Lei nº 6.528/94 promoveu expressamente a 

recomposição das perdas salariais decorrentes da URV. Ao final, pugnou 

pela prescrição do direito reclamado pela parte autora ou pelo julgamento 

de improcedência dos pedidos postos na petição inicial (Id. 11666436). A 

parte autora impugnou a contestação, rebatendo os argumentos de 

defesa e ratificando os termos da inicial (Id. 12439522). 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 PRESCRIÇÃO O autor é servidor 

público estadual aposentado e busca 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 da Lei Complementar nº 50/98, a qual 

reestruturou a carreira dos Profissionais da Educação Básica. 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, 

o Estado de Mato Grosso promulgou o Decreto nº 4.400, de 14 de abril de 

1994, estipulando os vencimentos dos servidores de carreiras e de 

cargos em comissão em unidade real de valor – URV (Id. 11666518, p. 

30/49). Posteriormente, editou a Lei nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, 

realinhando as tabelas de vencimentos dos servidores públicos civis e 

militares do Poder Executivo (Id. 11666518, p. 50/63). Além dessas leis, a 

carreira dos Profissionais da Educação Básica, a qual o requerente 

pertence, foi reestruturada em plano de cargos, carreiras e salários, com 

a aprovação da Lei Complementar nº 50, de 1º de outubro de 1998 (Id. 

11666518, p. 1/16), alterando a forma de remuneração dos servidores da 

educação para o sistema de subsídios. Referida lei versa não apenas 

sobre a estrutura de cargos, mas também sobre a estrutura salarial devida 

aos servidores da educação básica, numa verdadeira remodelação dos 

salários. 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 

a prescrição quinquenal a partir de então. Portanto, ajuizada a ação em 

19/12/2017, depois de ultrapassados mais de 5 (cinco) anos do advento 

da Lei Complementar nº 50/98, que reestruturou o quadro remuneratório 

do autor, 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 do autor, 

extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, 

II, do Código de Processo Civil. Condeno o autor 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, 

segunda-feira, 14 de maio de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1010462-17.2017.8.11.0003 VISTO. EUNICE FLORES 

FARIAS ajuizou ação ordinária em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

alegando, em síntese, que é servidora pública estadual, integrante da 

categoria de profissional do SUS, e faz jus a incorporação de 11,98% 

decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no seu 

salário quando da conversão do cruzeiro em URV, bem como ao 

pagamento dessas diferenças nos últimos cinco anos anteriores à 

propositura da ação. Aduz que, por ocasião do Plano Real, as medidas 

provisórias nº 457/94 e 482/94 e a Lei Federal nº 8.880/94 determinaram 

que os vencimentos dos servidores públicos em geral seriam convertidos 

pelo equivalente em URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento. Assevera que a mudança do 

padrão monetário também cuidou de garantir aos servidores públicos a 

irredutibilidade de seus vencimentos, prevendo que o padrão deveria ser 

aferido na data do efetivo pagamento (artigos 22 e 23, da Lei nº 8.880/94). 

Sustenta que ocorreu uma perda de 11,98% de seus proventos, uma vez 

que o Estado contrariou todos os propósitos contidos na referida Lei, e 

que faz jus ao recebimento das diferenças a partir de 01/12/2012 até a 

data do efetivo pagamento, em virtude da conversão de cruzeiro real para 

URV. Assim, requereu a incorporação em definitivo do percentual de 

11,98% à sua remuneração e/ou proventos, decorrente da perda salarial 

ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, e a 

condenação do requerido ao pagamento dos valores pretéritos 

devidamente corrigidos e acrescidos de juros (Id. 11227178). Citado, o 

Estado de Mato Grosso contestou a ação e arguiu a prejudicial de mérito 

de prescrição, alegando já ter decorrido o prazo de cinco anos a contar 

das Leis nºs 7.360/2000 e 8.269/2004, as quais reestruturaram a carreira 

dos Profissionais do Sistema único de Saúde - SUS, sendo este termo 

inicial da contagem do prazo prescricional, conforme entendimento firmado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. No mérito, alegou que os servidores do 

Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer 

diferencial a título de URV, já que os seus proventos eram estipulados e 

pagos com base no último dia do mês de referência, diversamente dos 

servidores dos outros poderes (Judiciário, Legislativo e do Ministério 

Público), que recebiam seus salários tendo como referencial o dia 20 de 

cada mês, na forma prevista no artigo 168 da CF. Disse que, atendendo o 

comando da Lei nº 8.880/94, o Estado de Mato Grosso, por meio do 

Decreto nº 4.400/1994, promoveu a conversão dos salários de todos os 

servidores integrantes do Poder Executivo. Asseverou, ainda, que, 

posteriormente, a Lei nº 6.528/94 promoveu expressamente a 

recomposição das perdas salariais decorrentes da URV. Ao final, pugnou 

pela prescrição do direito reclamado pela parte autora ou pelo julgamento 

de improcedência dos pedidos postos na petição inicial (Id. 11666178). A 

parte autora impugnou a contestação, rebatendo os argumentos de 

defesa e ratificando os termos da inicial (Id. 12304008). 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 PRESCRIÇÃO A autora é servidora 

pública estadual e busca 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 Estaduais nºs 7.360/2000 e 8.269/2004, as 

quais reestruturaram a carreira dos Profissionais do Sistema Único de 

Saúde. 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, 

o Estado de Mato Grosso promulgou o Decreto nº 4.400, de 14 de abril de 

1994, estipulando os vencimentos dos servidores de carreiras e de 

cargos em comissão em unidade real de valor – URV. Posteriormente, 

editou a Lei nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, realinhando as tabelas 

de vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder 

Executivo. Além dessas leis, a carreira dos Profissionais do Sistema Único 

de Saúde, a qual a requerente pertence, foi reestruturada com a 

aprovação das Leis Estaduais nºs 7.360, de 14 de dezembro de 2000, e 

8.269, de 29 de dezembro de 2004, as quais implementaram o subsídio 

como forma de remuneração dos servidores do Sistema Único de Saúde. 

Referidas leis versam não apenas sobre a estrutura de cargos, mas 

também sobre a estrutura salarial devida aos servidores do Sistema Único 

de Saúde, 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 a prescrição quinquenal a 

partir de então. Portanto, ajuizada a ação em 19/12/2017, depois de 

ultrapassados mais de 5 (cinco) anos do advento das Leis Estaduais nºs 

7.360/2000 e 8.269/2004, que reestruturaram o quadro remuneratório da 

autora, as eventuais diferenças remuneratórias existentes foram 
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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 da autora, 

extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, 

II, do Código de Processo Civil. Condeno a requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% 

sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c 

§4º, III, todos do Código de Processo Civil. 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, segunda-feira, 14 de maio de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010461-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1010461-32.2017.8.11.0003 VISTO. MARIA DE LOURDES 

DE SOUZA ajuizou ação ordinária em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, alegando, em síntese, que é servidora pública estadual, 

integrante da carreira de professor da Educação Básica, e faz jus a 

incorporação de 11,98% decorrente das diferenças financeiras geradas 

com a redução no seu salário quando da conversão do cruzeiro em URV, 

bem como ao pagamento dessas diferenças nos últimos cinco anos 

anteriores à propositura da ação. Aduz que, por ocasião do Plano Real, as 

medidas provisórias nº 457/94 e 482/94 e a Lei Federal nº 8.880/94 

determinaram que os vencimentos dos servidores públicos em geral 

seriam convertidos pelo equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento. Assevera que 

a mudança do padrão monetário também cuidou de garantir aos servidores 

públicos a irredutibilidade de seus vencimentos, prevendo que o padrão 

deveria ser aferido na data do efetivo pagamento (artigos 22 e 23, da Lei 

nº 8.880/94). Sustenta que ocorreu uma perda de 11,98% de seus 

proventos, uma vez que o Estado contrariou todos os propósitos contidos 

na referida Lei, e que faz jus ao recebimento das diferenças a partir de 

01/12/2012 até a data do efetivo pagamento, em virtude da conversão de 

cruzeiro real para URV. Assim, requereu a incorporação em definitivo do 

percentual de 11,98% à sua remuneração e/ou proventos, decorrente da 

perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, e 

a condenação do requerido ao pagamento dos valores pretéritos 

devidamente corrigidos e acrescidos de juros (Id. 11226810). Citado, o 

Estado de Mato Grosso contestou a ação e arguiu a prejudicial de mérito 

de prescrição, alegando já ter decorrido o prazo de cinco anos a contar 

da Lei Complementar nº 50/98, a qual reestruturou a carreira dos 

Profissionais da Educação Básica, sendo este termo inicial da contagem 

do prazo prescricional, conforme entendimento firmado pelo Superior 

Tribunal de Justiça. No mérito, alegou que os servidores do Poder 

Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer 

diferencial a título de URV, já que os seus proventos eram estipulados e 

pagos com base no último dia do mês de referência, diversamente dos 

servidores dos outros poderes (Judiciário, Legislativo e do Ministério 

Público), que recebiam seus salários tendo como referencial o dia 20 de 

cada mês, na forma prevista no artigo 168 da CF. Disse que, atendendo o 

comando da Lei nº 8.880/94, o Estado de Mato Grosso, por meio do 

Decreto nº 4.400/1994, promoveu a conversão dos salários de todos os 

servidores integrantes do Poder Executivo. Asseverou, ainda, que, 

posteriormente, a Lei nº 6.528/94 promoveu expressamente a 

recomposição das perdas salariais decorrentes da URV. Ao final, pugnou 

pela prescrição do direito reclamado pela parte autora ou pelo julgamento 

de improcedência dos pedidos postos na petição inicial (Id. 11665890). A 

parte autora impugnou a contestação, rebatendo os argumentos de 

defesa e ratificando os termos da inicial (Id. 12303671). 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 PRESCRIÇÃO A autora é servidora 

pública estadual e busca 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 da Lei Complementar nº 50/98, a qual reestruturou a 

carreira dos Profissionais da Educação Básica. 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, 

o Estado de Mato Grosso promulgou o Decreto nº 4.400, de 14 de abril de 

1994, estipulando os vencimentos dos servidores de carreiras e de 

cargos em comissão em unidade real de valor – URV (Id. 11665938, p. 

30/49). Posteriormente, editou a Lei nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, 

realinhando as tabelas de vencimentos dos servidores públicos civis e 

militares do Poder Executivo (Id. 11665938, p. 50/63). Além dessas leis, a 
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carreira dos Profissionais da Educação Básica, a qual o requerente 

pertence, foi reestruturada em plano de cargos, carreiras e salários, com 

a aprovação da Lei Complementar nº 50, de 1º de outubro de 1998 (Id. 

11665938, p. 1/16), alterando a forma de remuneração dos servidores da 

educação para o sistema de subsídios. Referida lei versa não apenas 

sobre a estrutura de cargos, mas também sobre a estrutura salarial devida 

aos servidores da educação básica, numa verdadeira remodelação dos 

salários. 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 

a prescrição quinquenal a partir de então. Portanto, ajuizada a ação em 

19/12/2017, depois de ultrapassados mais de 5 (cinco) anos do advento 

da Lei Complementar nº 50/98, que reestruturou o quadro remuneratório 

da autora, 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 da autora, 

extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, 

II, do Código de Processo Civil. Condeno a autora 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, segunda-feira, 14 de maio de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010275-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1010275-91.2017.8.11.0003 VISTO. GLORIA DA SILVA 

OLIVEIRA ajuizou ação ordinária em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO 

POVO, alegando, em síntese, que é servidora pública municipal e faz 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. 

Aduz que, por ocasião do Plano Real, as medidas provisórias nº 457/94 e 

482/94 e a Lei Federal nº 8.880/94 determinaram que os vencimentos dos 

servidores públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em URV 

do último dia do mês de competência, independente da data do efetivo 

pagamento. Assevera que a mudança do padrão monetário também cuidou 

de garantir aos servidores públicos a irredutibilidade de seus vencimentos, 

prevendo que o padrão deveria ser aferido na data do efetivo pagamento 

(artigos 22 e 23, da Lei nº 8.880/94). Sustenta que ocorreu uma perda de 

11,98% de seus proventos, uma vez que o requerido contrariou todos os 

propósitos contidos na referida Lei, e que faz jus ao recebimento das 

diferenças a partir de 01 de novembro de 2012 até a data do efetivo 

pagamento, em virtude da conversão de cruzeiro real para URV. Ao final, 

requereu a incorporação em definitivo do percentual de 11,98% aos seus 

proventos, decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do 

cruzeiro real para URV, e a condenação do requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos devidamente corrigidos e acrescidos de juros. 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 o autor 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 o autor não comprovou 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 o 

acatamento das preliminares arguidas ou a improcedência do pedido inicial 

(Id. 12177047). A parte autora impugnou a contestação, rebatendo os 

argumentos de defesa e ratificando os termos da inicial (fls. 12440288). 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 o autor 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 

determinado (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 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 

A autora é servidora pública municipal e busca 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. Intimada, a autora refutou a tese de prescrição. 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 
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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 2000, 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 a prescrição quinquenal a 

partir de então. Portanto, ajuizada a ação em 15/12/2017, depois de 

ultrapassados mais de 5 (cinco) anos do advento das Leis Municipais nºs 

346 e 347, de 10 de maio de 2000, que reestruturaram o quadro 

remuneratório da autora, 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 

da autora, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos no 

artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Condeno a requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no 

importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 

85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. 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, segunda-feira, 14 de maio de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010275-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1010275-91.2017.8.11.0003 VISTO. GLORIA DA SILVA 

OLIVEIRA ajuizou ação ordinária em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO 

POVO, alegando, em síntese, que é servidora pública municipal e faz 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. 

Aduz que, por ocasião do Plano Real, as medidas provisórias nº 457/94 e 

482/94 e a Lei Federal nº 8.880/94 determinaram que os vencimentos dos 

servidores públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em URV 

do último dia do mês de competência, independente da data do efetivo 

pagamento. Assevera que a mudança do padrão monetário também cuidou 

de garantir aos servidores públicos a irredutibilidade de seus vencimentos, 

prevendo que o padrão deveria ser aferido na data do efetivo pagamento 

(artigos 22 e 23, da Lei nº 8.880/94). Sustenta que ocorreu uma perda de 

11,98% de seus proventos, uma vez que o requerido contrariou todos os 

propósitos contidos na referida Lei, e que faz jus ao recebimento das 

diferenças a partir de 01 de novembro de 2012 até a data do efetivo 

pagamento, em virtude da conversão de cruzeiro real para URV. Ao final, 

requereu a incorporação em definitivo do percentual de 11,98% aos seus 

proventos, decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do 

cruzeiro real para URV, e a condenação do requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos devidamente corrigidos e acrescidos de juros. 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 o autor 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 o autor não comprovou 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 o 

acatamento das preliminares arguidas ou a improcedência do pedido inicial 

(Id. 12177047). A parte autora impugnou a contestação, rebatendo os 

argumentos de defesa e ratificando os termos da inicial (fls. 12440288). 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 o autor 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 

determinado (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 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 

A autora é servidora pública municipal e busca 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 
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de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal de São José 

do Povo. Intimada, a autora refutou a tese de prescrição. 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 2000, 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 a prescrição quinquenal a 

partir de então. Portanto, ajuizada a ação em 15/12/2017, depois de 

ultrapassados mais de 5 (cinco) anos do advento das Leis Municipais nºs 

346 e 347, de 10 de maio de 2000, que reestruturaram o quadro 

remuneratório da autora, 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 

da autora, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos no 

artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Condeno a requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no 

importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 

85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. 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, segunda-feira, 14 de maio de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009975-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DA COSTA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

VISTO. FABIANO DA COSTA PINTO ajuizou ação para restabelecimento do 

benefício auxílio doença por acidente de trabalho com pedido de tutela 

antecipada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

aduzindo, em síntese, que, em 17/03/2016, sofreu um acidente de trabalho 

enquanto carregava uma caixa de carnes que escorregou e colidiu com a 

perna direita do autor, causando um trauma no seu joelho direito. Disse 

que recebeu auxílio doença nº 614.263.544-7 em 05/05/2016 até 

10/5/2017, quando o benefício foi cessado sob a alegação de inexistência 

de incapacidade laborativa. Assevera que a decisão do INSS é 

equivocada, pois não possui condições de voltar ao trabalho e aguarda a 

realização de cirurgia no joelho. Assim, requer a concessão de tutela de 

urgência para determinar o imediato restabelecimento do benefício auxílio 

doença desde a data da cessação até o final do julgamento (fls. 4/19 do 

PDF). É o relatório. Decido. De acordo com o Código de Processo Civil, 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 (art. 300). Analisando os autos, não se 

vislumbra a presença dos requisitos necessários para concessão da 

tutela de urgência, mormente no que diz respeito à existência de prova de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito. No caso em tela, pelo 

menos nesta fase inicial, os documentos encartados aos autos são 

insuficientes para comprovarem a incapacidade laborativa do autor. Com 

efeito, os exames e atestados médicos juntados nos autos são do ano de 

2016 e 2017, quando foi cessado o benefício previdenciário, não havendo 

qualquer documento médico que ateste o quadro clínico atual do autor (fls. 

34/40 do PDF). Nesse contexto, pode-se afirmar que as assertivas do 

autor são incapazes de produzir o juízo de probabilidade necessário ao 

deferimento da tutela de urgência, notadamente quando sobre os atos da 

administração incide o princípio da legalidade e da presunção de 

veracidade. Dessa forma, os documentos juntados ao processo não 

fornecem elementos seguros e confiáveis quanto ao atual estado de 

saúde do requerente e muito menos quanto à eventual incapacidade 

laborativa. Ademais, analisando os autos, não se vislumbra a urgência da 

medida, haja vista que o benefício em questão foi cessado em 10/5/2017 e 

somente agora, depois de mais de 10 meses, o autor ingressa com a 

presente ação (3/4/2018), não havendo, portanto, que se falar em perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência almejado pelo 

autor. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Deixo de designar audiência de 

conciliação ou mediação, porque a matéria não admite a autocomposição, 

nos termos do artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo fato desta Vara não contar 

com conciliadores e mediadores para presidirem as audiências de 

conciliação ou mediação. Também não se pode esquecer que ao designar 

inutilmente a audiência, além de se praticar um ato desnecessário – o que 

viola o princípio da economia processual - acaba-se por se retardar a 
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resolução da lide, contrariando-se a garantia constitucional de duração 

razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). CITE-SE o requerido para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). 

Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, será 

considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Cumpra-se. Rondonópolis, 

segunda-feira, 14 de maio de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003401-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA VENANCIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

VISTO. EDINÉIA VENÂNCIO DA SILVA ajuizou ação de obrigação de fazer 

c/c pedido de antecipação da tutela em face do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, aduzindo, em suma, que, em 28 de fevereiro de 2011, o 

Município de Rondonópolis publicou o edital nº 001/2011-PMR/SEMEC, com 

144 (cento e quarenta e quatro) vagas para o cargo de professora da 

educação fundamental, mas durante o período de validade de concurso 

aumentou-se o número de vagas do referido cargo para 650 (seiscentos e 

cinquenta) e, mesmo assim, o Município não nomeou os candidatos 

aprovados até o atual limite de vagas ofertadas. Sustenta, ainda, a Lei nº 

7.545/2013 autorizou o executivo a contratar temporariamente 

profissionais em Educação Infantil e Fundamental disponibilizando 78 

vagas para contrato temporário para o cargo em que a autora foi 

classificada (ensino fundamental), sendo que a autora foi classificada na 

colocação 365 e nunca foi chamada para preenchera a possível vaga. 

Assim, requer a concessão de tutela antecipada para determinar que o 

Município nomeie a autora no cargo de docente do ensino fundamental, 

nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. 

De acordo com o Código de Processo Civil, 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 (art. 

300). A autora pleiteia a sua nomeação ao cargo de Professor do Ensino 

Fundamental, para o qual foi classificado em 365º lugar. Da análise do 

referido edital e dos documentos acostados aos autos, verifica-se que se 

verifica que a autora foi classificada no concurso público aberto pelo 

Edital nº 001/2011-PMR/SEMEC, de 28 de fevereiro de 2011, na posição 

365, para o Cargo de Docente do Ensino Fundamental; ou seja, fora do 

número de vagas, já que foram ofertadas 144 vagas para o referido 

cargo. Embora a autora afirme que durante a validade do concurso houve 

o aumento do número de vagas previsto no edital, verifica-se que as Leis 

Complementares nº 105/2011 e nº 145/2013 alteraram o anexo III da Lei 

Complementar nº 17/2003, a qual dispõe sobre o lotacionograma da 

Secretaria Municipal de Educação, aumentando o número de vagas 

previsto para o quadro de Professor da Educação Infantil, cargo diverso 

para o qual a autora concorreu. Desse modo, a autora não conseguiu 

discriminar quantas vagas estariam disponíveis para o cargo para o qual 

ela prestou o concurso (Docente do Ensino Fundamental). Aliás, a 

contratação dos servidores temporários, por si só, não demonstra a 

necessidade do serviço e a preterição do candidato classificado. Assim, 

as provas produzidas pela requerente não comprovam que, de fato, a 

administração pública, por via irregular, preencheu o quadro de servidores 

no período de validade do concurso, quando deveria contemplar aquele 

candidato validamente aprovado para ingresso no serviço público diante 

do que preconiza a carta constitucional. Ressalta-se que a mera 

expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público 

convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de 

validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o 

preenchimento de vagas existentes, o que, a princípio, não restou 

comprovado nos autos. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação ou 

mediação, porque a matéria não admite a autocomposição, nos termos do 

artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo fato desta Vara não contar com 

conciliadores e mediadores para presidirem as audiências de conciliação 

ou mediação. Também não se pode esquecer que ao designar inutilmente 

a audiência, além de se praticar um ato desnecessário – o que viola o 

princípio da economia processual - acaba-se por se retardar a resolução 

da lide, contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). CITE-SE o requerido para oferecer 

resposta escrita, no prazo legal. Cientifique-se o demandado que, não 

sendo contestada a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). 

DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do 

artigo 98 do CPC. Cumpra-se. Rondonópolis, segunda-feira, 14 de maio de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009715-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FORTES BARBOZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1009715-67.2017.8.11.0003. AUTOR: GILMAR FORTES BARBOZA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTO Intime-se a parte 

autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 14 de maio de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003436-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRAO DE OURO COMERCIO ATACADISTA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO KURZ ROGGIA OAB - MT13301/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente da Agência Fazendária de Rondonópolis, Sr. Adilson Mikuska 

(IMPETRADO)

 

VISTO. GRÃO DE OURO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA ajuizou mandado 

de segurança com pedido de liminar em face do GERENTE DA AGÊNCIA 

FAZENDÁRIA DE RONDONÓPOLIS – SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ/MT, aduzindo, em 

síntese, que, na data de 2/5/2015, os responsáveis pela empresa 

impetrante tomaram conhecimento de que a Inscrição Estadual 

encontra-se suspensa, estando negativada a emissão de notas fiscais, o 

que acarreta a suspensão de suas atividades. Informa que tal suspensão 

ocorreu devido à empresa não ter atendido as exigências da Fazenda 

Estadual, no que tange ao fornecimento de documentos e informações em 

tempo hábil. Todavia, ao buscar tomar conhecimento da referida 

Notificação, denotou-se que a empresa impetrante não foi notificada, pela 

via eletrônica, tampouco por outra via, para apresentar os documentos 

exigidos. Sustenta que fez um levantamento no Sistema de Notificação 

Eletrônica da SEFAZ/MT, no período de 01/01/2017 a 08/05/2018, e foi 

encont rada somente  t rês  no t i f i cações  (Not i f i cação  n º 

32989/1624/101/2017, Aviso de Cobrança Fazendária Nº 

83169/337/68/2017 e Notificação de Lançamento da TACIN Nº 

125932/337/68/2018), sendo que nenhuma delas é referente à solicitação 

para a apresentação da documentação exigida. Aduz que até o dia da 

suspensão estava exercendo suas atividades normalmente, emitindo 

notas fiscais, e que sem qualquer aviso prévio por parte do impetrado, 

viu-se impedida de exercer suas atividades, pois depende da normalidade 

da inscrição para exercer sua atividade comercial e emitir notas fiscais. 

Assim, requer a concessão de liminar para determinar o imediato 

restabelecimento da inscrição estadual nº 13.540.641-2, sob pena de 

multa. É o relatório. Decido. O deferimento da liminar em sede de mandado 

de segurança, de acordo com o artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, 

está condicionado à demonstração da verossimilhança das alegações 

(fumus boni juris) e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação (periculum in mora). A concessão da medida constitui 

faculdade atribuída ao Magistrado, prendendo-se ao seu prudente arbítrio 

e livre convencimento, dependendo o deferimento da relevância do 

fundamento do pedido e do risco da ineficácia da medida, na hipótese de 

se aguardar a providência final. No caso, a impetrante busca a reativação 

da sua Inscrição Estadual suspensa por não fornecimento de documentos 

e informações em tempo hábil. Porém, afirma que não foi notificada para 

apresentar tais documentos. Conforme se extrai do Cadastro do 
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Contribuinte juntado nos autos, a inscrição estadual da impetrante ocorreu 

em virtude da não apresentação dos seguintes documentos: 1) o alvará 

municipal de funcionamento de 2018 e 2) declaração de imposto de renda 

dos sócios (fls. 61 do PDF). Embora a empresa impetrante tenha 

apresentado nos autos apenas o primeiro documento solicitado (alvará 

municipal de funcionamento de 2018 - fls. 35/39 do PDF), a alegação na 

inicial é a de que não foi oportunizada ao contribuinte a chance de 

apresentar tais documentos, já que não recebeu a notificação. Para 

confirmar tal a legação, a impetrante juntou o extrato de notificações 

eletrônicas recebidas por sua contadora Serlei Ines Hass Pires, no período 

de um ano, no qual não consta qualquer notificação do fisco em relação 

aos documentos em questão (fls. 40 do PDF). Nesse contexto, os fatos 

narrados na inicial são relevantes e fazem crer, em um juízo primário, que 

a penalidade de suspensão da inscrição estadual da impetrante, neste 

caso, é temerária, porque, em tese, afronta aos princípios do devido 

processo legal e da ampla defesa. Além disso, a suposta inobservância 

pela impetrante de obrigação acessória, não pode levar a aplicação de 

sanção que acarrete prejuízo ao desempenho de suas atividades, 

inclusive o seu fechamento, conforme ocorre com a penalidade de 

suspensão de sua inscrição estadual. Isso porque, impedir atividade 

econômica de uma sociedade empresária, seja por dívidas fiscais ou por 

inobservância de obrigação acessória, constitui medida inconstitucional, 

por ofender os direitos da livre iniciativa (art. 1º, IV, da CF/88) e do livre 

exercício da atividade econômica (art. 170 da CF/88). Com essas 

considerações, com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, 

concedo a ordem de segurança pretendida, para o fim de determinar o 

imediato restabelecimento da inscrição estadual nº 13.540.641-2, desde 

que não tenha nenhuma outra pendência fiscal relacionada à empresa 

impetrante. Expeça-se o respectivo mandado para cessação dos efeitos 

do ato impugnado até o deslinde da presente demanda. Notifique-se a 

autoridade impetrada a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as 

informações que julgue necessárias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I). Dê-se 

ciência do presente ao Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para, 

querendo, ingressar no feito (Lei nº 12.016/09, art. 7º, II). Cumpridas as 

deliberações estabelecidas, manifeste o representante do Ministério 

Público, no prazo de dez (10) dias (art. 12 da referida lei), e após, sejam 

os autos remetidos à conclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

quarta-feira, 16 de maio de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 767201 Nr: 979-48.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECIY VIEIRA DE ALMEIDA, ELZENI MOREIRA DE 

OLIVEIRA, MARIA AUGUSTA MACARIA, MARISA CLARETE GERMANY, 

MARIA DE LURDES TRINDADE CAMPANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN - 

OAB:MT/8.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com estas considerações, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

por ECIY VIEIRA DE ALMEIDA, ELZENI MOREIRA DE OLIVEIRA, MARIA 

AUGUSTA MACARIA, MARISA CLARETE GERMANY e MARIA DE 

LOURDES TRINDADE CAMPANELLI, o que faço para julgar extinto o 

processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil.Expeça-se o alvará em favor do perito Tulio Rodrigo 

Uhde para levantamento do valor restante correspondente aos honorários 

periciais (fls. 318 e 328).Condeno as autoras ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, arbitrados em a 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, 

todos do Código de Processo Civil...

 Intimação das Partes

 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:

 VISTO.

Diante do teor da petição e documento de fls. 542/543, determino que seja 

encaminhado ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio de Malote Digital, os documentos 

relacionados no parágrafo 1º, do artigo 3º, do Provimento nº 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, bem como cópia da decisão de fls. 519/520 e 

dos documentos de fls. 530, 538 e 539, a fim de verificar o correto valor 

atualizado da RPV expedida nos autos, que até o momento não foi 

adimplida, apesar do decurso do prazo legal.

 Ademais, determino a penhora do valor R$ 10.080,93 no rosto do 

presente feito, quanto ao crédito principal, conforme ofício de fls. 534. 

Para tanto, a Sra, Gestora deverá observar o estabelecido no artigo 1.028, 

§ 3º da CNGC – Foro Judicial.

 Dê ciência às partes interessadas (Draga São Pedro e Estado de Mato 

Grosso) da referida penhora.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 751943 Nr: 8727-68.2014.811.0003

 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: WALTEMIR SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Tendo em vista que a sentença proferida nos autos permaneceu 

inalterada, bem como que a obrigação quanto ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios foi declarada suspensa enquanto 

persistir o estado de pobreza da parte autora, determino o arquivamento 

dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 338908 Nr: 7255-81.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA DOS SANTOS CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DOS SANTOS 

CAMARGO - OAB:5910/MT

 VISTO.

Intime-se o Município de Rondonópolis para manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco) dias, acerca da petição e documentos de fls. 77/86.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 804500 Nr: 16112-33.2015.811.0003

 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: MARCIO CANDIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA GOMES FAVRETO 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 19.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 431 de 558



Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 832635 Nr: 6426-80.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- - OAB: 5152-A/MT, PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA TOMAR CIÊNCIA DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA NO JUÍZO DEPRECADO DE CUIABÁ-MT (Processo cód. 

1295416-0 ) para o dia 20/06/2018 às 15h45min (Juízo da 5ª Vara Esp. De 

Fazenda Pública). INTIMAÇÃO AO DRº USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO, OAB-MT 3150-A, e DRº MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA 

SILVA OAB/MT 14.039, representando a parte embargante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 777104 Nr: 5085-53.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EURILDIMAR DA SILVA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 (...) Quanto ao crédito principal (indenização danos morais e estéticos) 

HOMOLOGO os cálculos de fls. 377/383, com as devidas deduções 

apontadas às fls. 275/277, o que perfaz a quantia de R$ 13.012,14 (treze 

mil doze reais e quatorze centavos), haja vista a concordância do 

executado (fls. 280).HOMOLOGO, ainda, o valor de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) indicado às fls. 240/243, referente aos honorários 

advocatícios, haja vista que não houve impugnação e tal quantia é 

exatamente a fixada no acórdão de fls. 222/228. Transcorrido o prazo 

sem a interposição de recurso, em atenção ao Provimento nº 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, encaminhem-se ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio de Malote Digital, 

os documentos relacionados no parágrafo 1º, do artigo 3º, do referido 

provimento, para a elaboração do cálculo de liquidação do débito com as 

retenções necessárias.Apurado o cálculo pelo Departamento competente, 

será enquadrado como crédito pequeno valor, em relação ao ente público 

devedor, até as seguintes quantias: ØINSS – 60 salários mínimos (art. 17, 

§1º, da Lei Federal nº 10.259/2001);ØESTADO DE MATO GROSSO – 100 

UPF (art. 1º da Lei Estadual nº 10.656/2017);ØMUNICÍPIO – 30 salário 

mínimos (art. 87, II, da ADCT).Sendo o crédito de pequeno valor, 

expeça-se ofício requisitório à autoridade, na pessoa de quem o ente 

público foi citado, para, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do seu 

recebimento, quitar a obrigação com o uso de guia de depósito na conta 

j u d i c i a l  v i n c u l a d a  a o  p r o c e s s o  ( e n d e r e ç o : 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do) (art. 5º 

do Provimento).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 738024 Nr: 716-50.2014.811.0003

 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: FRANCISCA DE CARVALHO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO ALMEIDA - 

OAB:15568/MT, RINALDO DO AMARAL LEAL - OAB:15854/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO.

 Diante do teor da petição de fls. 440, substituo a perita nomeada nos 

autos, nomeando para o encargo o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com.

Consigne-se no expediente de intimação do perito que o valor da perícia já 

se encontra depositado na Conta Única e será levantado após a entrega 

do laudo.

 No mais, cumpra-se a decisão de fls. 428/430.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 831375 Nr: 6166-03.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA PAES - 

OAB:9298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO Drº FABIO FERREIRA PAES, representando o polo ativo, 

para que INFORME DADOS BANCÁRIOS E CPF PARA QUE POSSA SER 

EXPEDIDO RPV, conforme determinado nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 780450 Nr: 6382-95.2015.811.0003

 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 HENRIQUE DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MAMEDE BECK - 

OAB:13621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008713-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS FIUSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Conforme decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, dou prosseguimento a presente execução: I. Cite-se a parte 

executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e demais encargos indicados na Certidão da 

Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do artigo 827 do 

Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação do débito 

ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou arresto e 

avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, 

depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item III, 

intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 dias, 

contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por 

medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente decisão 

e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às providências. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008704-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LUIS DA SILVA FERRAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Conforme decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, dou prosseguimento a presente execução: I. Cite-se a parte 

executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e demais encargos indicados na Certidão da 

Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do artigo 827 do 

Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação do débito 

ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou arresto e 

avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, 

depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item III, 

intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 dias, 

contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por 

medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente decisão 

e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às providências. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009251-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ANDRE FREITAS BUGNOTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009252-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON BALDUINO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009255-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANCIO DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009352-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009357-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ALVES PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009246-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA CLAUDIA DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS
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Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009472-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DA SILVA SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009209-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DA SILVA TORRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009215-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZINETE DA SILVA CAVALCANTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009284-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CESAR GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009218-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER LINCOLN FORTE FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009227-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA HELENA MARCONDES MESSIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 
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embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009228-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH PERPETUA DE OLIVEIRA TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009231-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ODI NUNES CAVALHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009232-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MANUEL DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009373-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DA SILVA ASSIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009480-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAP - INTERMEDIACAO DE BOVINOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009492-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KERSON DE MELO RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009234-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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JOSE SILVA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009268-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LOURENCO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009383-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR NUNES CAVALHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009394-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALZENIZIA JOSE DE SOUZA QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009343-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009344-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA LIMA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009370-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY CRISTINA FALCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 
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mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009294-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA APARECIDA FREITAS DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009299-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMONI DE QUEIROZ NUNES DALTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009374-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL DE MATOS BENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009375-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR ROBERTO CORRER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009397-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE INAGAKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009285-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA DE LIRA SALES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009291-25.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LORIEM MARIA SPANHOLI GUGEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009406-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA PEREIRA MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009407-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ARIZAWA NAGAI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009271-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUVIANA BIANCHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009274-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALDIVAN DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009465-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAGNIN ACESSORIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009470-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAVALCANTE DE LUCENA & LIMA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 
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Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009259-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO PRADE NEU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009261-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA REGINA CONTRI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009263-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE SILVA MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009332-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA DE FATIMA DA SILVA ABREU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009346-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZILENE ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009368-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO ALVES DA GUIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009276-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELISIANE CORREIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009279-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILA REAL LOCACAO DE IMOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009280-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009292-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DERLI DE ANHAIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009301-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRINES OLIVEIRA SILVA KOLLN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009303-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERREIRA VAZ DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009308-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOERCIA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 
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(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009377-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TINDIANA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009379-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO VALENTE DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009898-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. DA COSTA SERVICOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007255-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIELLE NUNES DE BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, não há a necessidade do protesto da CDA, 

uma vez que não se trata de pressuposto de procedibilidade da ação. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS 

CDA´s – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Ora, a Certidão de Dívida Ativa por estar dotada de certeza e 

liquidez. Aliás, em inúmeros Agravos de Instrumento que tramitam perante 

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso foram concedida as liminares 

determinando o prosseguimento do feito independentemente do protesto, 

de modo que a reconsideração da decisão retro é medida que se impõe. 

Assim, defiro o pedido da parte exequente e, por conseguinte, dou 

prosseguimento ao feito. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

demais encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a 

execução. II. Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. 

III. Não ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, 

expeça-se mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos 

quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na 

forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora 

para oferecer embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da 

penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e 

economia processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá 

como Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007631-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DE OLIVEIRA FERRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, não há a necessidade do protesto da CDA, 

uma vez que não se trata de pressuposto de procedibilidade da ação. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS 

CDA´s – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 441 de 558



DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Ora, a Certidão de Dívida Ativa por estar dotada de certeza e 

liquidez. Aliás, em inúmeros Agravos de Instrumento que tramitam perante 

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso foram concedida as liminares 

determinando o prosseguimento do feito independentemente do protesto, 

de modo que a reconsideração da decisão retro é medida que se impõe. 

Assim, defiro o pedido da parte exequente e, por conseguinte, dou 

prosseguimento ao feito. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

demais encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a 

execução. II. Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. 

III. Não ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, 

expeça-se mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos 

quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na 

forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora 

para oferecer embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da 

penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e 

economia processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá 

como Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007609-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IONILDA BRITO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, não há a necessidade do protesto da CDA, 

uma vez que não se trata de pressuposto de procedibilidade da ação. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS 

CDA´s – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Ora, a Certidão de Dívida Ativa por estar dotada de certeza e 

liquidez. Aliás, em inúmeros Agravos de Instrumento que tramitam perante 

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso foram concedida as liminares 

determinando o prosseguimento do feito independentemente do protesto, 

de modo que a reconsideração da decisão retro é medida que se impõe. 

Assim, defiro o pedido da parte exequente e, por conseguinte, dou 

prosseguimento ao feito. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

demais encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a 

execução. II. Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. 

III. Não ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, 

expeça-se mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos 

quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na 

forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora 

para oferecer embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da 

penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e 

economia processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá 

como Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008294-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA SOLANGE MICHEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, não há a necessidade do protesto da CDA, 

uma vez que não se trata de pressuposto de procedibilidade da ação. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS 

CDA´s – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Ora, a Certidão de Dívida Ativa por estar dotada de certeza e 

liquidez. Aliás, em inúmeros Agravos de Instrumento que tramitam perante 

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso foram concedida as liminares 

determinando o prosseguimento do feito independentemente do protesto, 

de modo que a reconsideração da decisão retro é medida que se impõe. 

Assim, defiro o pedido da parte exequente e, por conseguinte, dou 

prosseguimento ao feito. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

demais encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a 

execução. II. Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. 

III. Não ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, 

expeça-se mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos 

quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na 

forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora 

para oferecer embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da 

penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e 

economia processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá 

como Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008290-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CANDIDO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, não há a necessidade do protesto da CDA, 

uma vez que não se trata de pressuposto de procedibilidade da ação. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS 

CDA´s – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Ora, a Certidão de Dívida Ativa por estar dotada de certeza e 

liquidez. Aliás, em inúmeros Agravos de Instrumento que tramitam perante 

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso foram concedida as liminares 

determinando o prosseguimento do feito independentemente do protesto, 

de modo que a reconsideração da decisão retro é medida que se impõe. 

Assim, defiro o pedido da parte exequente e, por conseguinte, dou 

prosseguimento ao feito. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

demais encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a 

execução. II. Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. 

III. Não ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, 

expeça-se mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos 

quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na 
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forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora 

para oferecer embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da 

penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e 

economia processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá 

como Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008286-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR JULIO TEIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, não há a necessidade do protesto da CDA, 

uma vez que não se trata de pressuposto de procedibilidade da ação. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS 

CDA´s – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Ora, a Certidão de Dívida Ativa por estar dotada de certeza e 

liquidez. Aliás, em inúmeros Agravos de Instrumento que tramitam perante 

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso foram concedida as liminares 

determinando o prosseguimento do feito independentemente do protesto, 

de modo que a reconsideração da decisão retro é medida que se impõe. 

Assim, defiro o pedido da parte exequente e, por conseguinte, dou 

prosseguimento ao feito. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

demais encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a 

execução. II. Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. 

III. Não ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, 

expeça-se mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos 

quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na 

forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora 

para oferecer embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da 

penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e 

economia processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá 

como Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008285-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAC AUGUSTO ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008280-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DALCIN BAPTISTELLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008460-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A C T DE BARROS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 
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ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008463-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008399-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO TAVARES GRACHET (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008307-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANISIO RODRIGUES GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, não há a necessidade do protesto da CDA, 

uma vez que não se trata de pressuposto de procedibilidade da ação. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS 

CDA´s – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Ora, a Certidão de Dívida Ativa por estar dotada de certeza e 

liquidez. Aliás, em inúmeros Agravos de Instrumento que tramitam perante 

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso foram concedida as liminares 

determinando o prosseguimento do feito independentemente do protesto, 

de modo que a reconsideração da decisão retro é medida que se impõe. 

Assim, defiro o pedido da parte exequente e, por conseguinte, dou 

prosseguimento ao feito. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

demais encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a 

execução. II. Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. 

III. Não ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, 

expeça-se mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos 

quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na 

forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora 

para oferecer embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da 

penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e 

economia processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá 

como Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008411-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERENIL BARRETO MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008413-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FERREIRA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008363-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERENICE RODRIGUES STOCKER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008364-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODELITA PINTO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 
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de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008366-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILEUZA DE ABREU LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008388-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008409-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE MONTEIRO DE BARROS MENDES FRANCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008446-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 
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DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008304-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO JOAO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008312-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LOPES DELGADO FILHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008310-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UILHIANS DIAS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008466-81.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE RODRIGUES DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008470-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008473-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEVENUTA FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008530-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MECANICA SL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 
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Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008531-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES DA SILVA & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008401-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AFONSO MONTEIRO DE RESENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008422-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA NILMA VITOR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004978-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANICLAI DO PRADO BESERRA - ME (EXECUTADO)

ANICLAI DO PRADO BESERRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 
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RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007644-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL PIRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007651-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007249-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER TADEU ESTEVES LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007649-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CASCIMIRO DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007587-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO MESSIAS DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, não há a necessidade do protesto da CDA, 

uma vez que não se trata de pressuposto de procedibilidade da ação. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS 

CDA´s – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Ora, a Certidão de Dívida Ativa por estar dotada de certeza e 

liquidez. Aliás, em inúmeros Agravos de Instrumento que tramitam perante 

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso foram concedida as liminares 

determinando o prosseguimento do feito independentemente do protesto, 

de modo que a reconsideração da decisão retro é medida que se impõe. 

Assim, defiro o pedido da parte exequente e, por conseguinte, dou 

prosseguimento ao feito. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

demais encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a 

execução. II. Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. 

III. Não ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, 

expeça-se mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos 

quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na 

forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora 

para oferecer embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da 

penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e 

economia processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá 

como Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007648-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO DIAS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003573-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA LEONES DA ROCHA (REQUERENTE)

JEZUINO DOS SANTOS CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREIA BATISTA OAB - MT18808/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1003573-13.2018.8.11.0003. REQUERENTE: JEZUINO DOS SANTOS 

CORDEIRO, GERALDA LEONES DA ROCHA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SAO JOSE DO POVO Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

DE PENSÃO VITALÍCIA POR MORTE” ajuizado por JEZUINO DOS SANTOS 

CORDEIRO e GERALDA LEONES DA ROCHA em face da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO – FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO POVO. As partes autoras alegam 

que são beneficiários da pensão por morte oriundo do falecimento de sua 

filha - CLÉIA MARIA CORDEIRO -, uma vez que possuíam dependência 

econômica da de cujus. No entanto, argumenta que, em 21.03.2018, os 

requerentes foram notificados através do ofício de n. 342/2018, com o 

Parecer do Ministério Público de Contas, sugerindo a denegação de 

registro da pensão em caráter vitalício. Na espécie, a exordial restou 

obscura quanto a suspensão ou não do referido benefício, o que, em 

princípio, acarretaria em ausência do interesse processual, uma vez que 
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não tiveram nenhum direito lesado. Os artigos 9º e 10º do Código de 

Processo Civil dispõem que o Juízo não proferirá decisão com base em 

fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade 

de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva o juiz 

decidir de ofício. Assim, intimem-se as partes autoras para que se 

manifestem, no prazo de 05(cinco) dias, esclarecendo se o benefício da 

pensão por morte foi suspenso ou não. Após, conclusos com urgência 

para deliberação. Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007749-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUSTODIO SILVESTRE TOLEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007610-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007636-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANTONIO DA LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 716860 Nr: 12265-28.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACILDA DA SILVA CELLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO DO AMARAL LEAL - 

OAB:15854/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/RS 59323

 Vistos etc.,

Na espécie, a parte autora comunicou nos autos o cumprimento da 

obrigação de fazer que consistia em implantar o benefício social – fls. 349 

-.
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De outro lado, não há informações nos autos quanto ao pagamento da 

condenação imposta na sentença, que o cálculo foi devidamente 

homologado – fls. 322/323 - e que foi expedido o RPV – fls.326 -.

Assim, manifestem-se as partes, no prazo de 05(cinco) dias, quanto ao 

cumprimento da obrigação de pagar a quantia certa, sob pena de 

concordância tácita do cumprimento, uma vez que o pagamento deveria 

ser feito diretamente na conta do credor, e extinção do feito.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 752316 Nr: 8917-31.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARDOSO, LUZINETE BATISTA TEIXEIRA 

CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MAURO 

CARVALHO DE OLIVEIRA, RONY KLEBER CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770/MT, LUCAS BERNARDINO - OAB:MT/12.027, VANDERLEI 

SILVERIO PEREIRA - OAB:MT/11.230 - B

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes as pretensões descritas 

na inicial, para condenar o réu:a) a pagar indenização por dano moral no 

valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada autor, no valor 

total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), corrigido 

monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros 

moratórios a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).b) a 

pagar indenização por dano material – referente aos serviços póstumos – 

no valor de R$ 2.906,00 (dois mil novecentos e seis reais), corrigido 

monetariamente a partir do desembolso e com juros moratórios a partir da 

data da citação.Em ambas as condenações, a correção monetária com 

base no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – Especial) e os 

juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 

1º-F da Lei nº 9.494/97.Deixo de condenar o réu à custa processuais nos 

termos do artigo 2.14.5 da CNGC.Condeno o réu ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do §3º, I, do art. 85 do CPC/2015. A sentença 

não está sujeita à remessa necessária, uma vez que condenação foi 

inferior a 500(quinhentos) salários-mínimos – § 3º, II, art. 496 do Código de 

Processo Civil.P.R.I.Rondonópolis, 15 de maio de 2018.Edson Dias ReisJuiz 

de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 784751 Nr: 8071-77.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VX FARINAZZO ME, VALDISNEY XAVIER 

FARINAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VX FARINAZZO ME, CNPJ: 

01278762000117 e atualmente em local incerto e não sabido VALDISNEY 

XAVIER FARINAZZO, Cpf: 16483855168, Rg: 1191067-4, Filiação: Alcides 

Farinazzo e Anezia Xavier Farinazzo, data de nascimento: 23/07/1961, 

brasileiro(a), natural de Cruzeiro do Oeste-PR, solteiro(a), empresário. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA R. SENTENÇA, cujo Dispositivo final transcrevo 

a seguir: "...Visto em correição.Diante do acima exposto, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, Inciso 

III, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios.Promova-se, se houver a baixa de eventual arresto ou 

penhora, caso tenha sido efetivada por este juízo.Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as anotações e baixas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. BEM COMO para tomar ciência do Recurso de 

Apelação interposto às fls.32/39 para querendo, contrarrazoar

Despacho/Decisão: VISTO.A Fazenda credora postula a penhora on line 

de valores necessários ao adimplemento do crédito executado, como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.O pedido deve ser 

deferido.Segundo o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que 

a execução deve ser realizada objetivando o interesse do credor, 

conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a penhora on line se 

mostra totalmente viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do 

CPC, traz como primeiro bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a 

penhora on line constitui instrumento hábil e suficiente para atender esta 

gradação legal.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 

PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. 

POSSIBILIDADE. 1 - A matéria não enseja mais discussão, pois em 

Recurso Repetitivo (STJ REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da 

possibilidade da penhora •online– pelo sistema BACENJUD, sem a 

necessidade de prévio exaurimento na busca de outros bens do 

executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - AG: 

200902010089663 RJ 2009.02.01.008966-3, Relator: Desembargadora 

Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2011, QUARTA 

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::10/05/2011 

- Página::132).Com essas considerações, DETERMINO a penhora de 

dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, via Sistema Bacenjud, na 

forma do artigo 854 do CPC.Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 

3º, do art. 854, do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em 

penhora; bem como para, querendo, no prazo legal, oferecer 

embargos.Apresentada a manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do 

CPC, ou decorrido o prazo, tragam os autos conclusos para deliberação 

quanto ao bloqueio realizado.No caso de penhora negativa, dê-se ciência 

ao credor da resposta encaminhada, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de 

penhora no patrimônio da parte devedora, sob pena de extinção da 

execução.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, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 12 de abril de 2018

Edson Dias Reis Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 798973 Nr: 13896-02.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS BRASIL DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13.047-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.,

 Considerando que a empresa Carmed apresentou relatório médico e a 

nota fiscal do serviço prestado no período de 01/04/2018 a 30/04/2018, 

manifeste-se o Estado de Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) quanto a 

documentação apresentada – fls. 660 -. E após, dê-se vista ao Ministério 

Público.

Caso não ocorra objeção do Estado de Mato Grosso, expeça-se alvará em 

favor da empresa Carmed, devendo ser adotado o procedimento disposto 

no Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, em relação a petição da parte autora – fls. 654, aguarde-se a 

manifestação da parte ré, conforme determinado em decisão retro.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 767809 Nr: 1246-20.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA AMELIA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA BARCELOS FILHA - 

OAB:OAM/MT 16475-A, DEISE VIEIRA FERREIRA - OAB:10.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente a presente ação e, por corolário, 

julgo extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do CPC/2015. Revogo parcialmente a liminar concedida. Notifique-se, com 

urgência, o requerido para cessar o benefício concedido, posto que a 

perícia determinou sua prestação somente até novembro de 2016.Deixo de 

condenar a requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios 

tendo em vista ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.Após o 

transito em julgado, nada sendo requerido em 10 dias, 

arquive-se.Publique-se,Registre-se e Intimem-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003475-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LENITA SOUZA DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS CARTA PRECATÓRIA Justiça 

Gratuita CUMPRIMENTO IMEDIATO E URGENTE - SAÚDE Juízo Deprecante: 

2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE Rondonópolis - MT Juízo Deprecado: 

VARA DAS CARTAS PRECATÓRIAS DE CUIABÁ – MT Dados do 

Processo: Processo: 1003475-28.2018.8.11.0003 – PJE Valor causa: R$ 

1.000,00 Tipo: Cível Espécie: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65) AUTOR: LENITA 

SOUZA DOS SANTOS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO DADOS PARA O 

CUMPRIMENTO FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ O 

ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador-Geral do Estado, 

no endereço situado na Rua 6 s/nº, Edifício Marechal Rondon - Palácio 

Paiaguás, Bairro: Centro Político Administrativo - CPA, na cidade de 

Cuiabá-MT, de conformidade com o despacho de ID nº 13219731, que 

deferiu o pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para determinar que o 

ESTADO DE MATO GROSSO autorize a cirurgia da paciente LENITA 

SOUZA DOS SANTOS, no prazo de 10 (dez) dias, conforme solicitada 

pelo médico Dr. José Valter Braga, a fim de proporcionar o pleno 

atendimento médico hospitalar do requerente. citando-se o requerido para, 

querendo, contestar a ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). 

Cientificando-se que, não sendo contestada a ação, se presumirão 

aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor, (art. 

344 CPC). DESPACHO: “DECISÃO Processo: 1003475-28.2018.8.11.0003. 

AUTOR: LENITA SOUZA DOS SANTOSRÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc., Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO 

DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” proposta LENITA SOUZA DOS 

SANTOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, sustentando como 

causa de pedir: “A autora de 55 (cinquenta e cinco) anos, foi 

diagnosticada com CIÁTICA (CID M54.3) E ESTENOSE DA COLUNA 

VERTEBRAL (CID M48.0).Segundo a literatura médica, ciática significa dor 

originada na porção posterior da raiz da coxa, uni ou bilateral que 

ultrapassa o joelho, percorrendo o trajeto ao longo de toda a extensão do 

nervo ciático. Pode também apresentar sintomas de fraqueza, dormência 

ou formigamento da perna. Estenose lombar é o estreitamento do canal 

vertebral na região lombar. O canal vertebral contém a medula espinhal 

desde a porção cervical até a porção lombar alta. A porção média e a 

inferior do canal lombar contém as raízes nervosas da chamada cauda 

equina. O canal estreito pode comprimir estas raízes e determinar sinais e 

sintomas neurológicos. Conforme laudo médico anexo, a autora é 

portadora de degeneração de coluna vertebral em grau avançado, com 

limitações estreitas por atividades laborais. A assistida apresenta dor 

lombar e mid, claudicação neurogênica a curtas distância. Já realizou 

fisioterapia e medicação, porém não obteve melhora. Por esse motivo 

necessita realizar procedimento cirúrgico de artrodese de coluna lombar 

(listese L3-L4-L5) com urgência. Os pedidos foram feitos à Câmara 

Técnica do SUS de Mato Grosso, mas esta não forneceu qualquer 

posicionamento acerca do caso, conforme prova formulário anexo 

enviado da Defensoria Pública d Rondonópolis ao órgão. Partindo de tais 

premissas, requer a concessão de tutela de urgência determinado que: 

“consubstanciada na obrigação do requerido realizar, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas e através do SUS, procedimento cirúrgico de 

ARTRODESE DE COLUNA LOMBAR, bem como todos os procedimentos 

intercorrentes e que forem necessários para restabelecer a saúde do 

paciente, sob pena de serem adotadas medidas adequadas para 

efetivação da tutela provisória, notadamente multa e bloqueio de valores 

públicos para custear os insumos por particular” Decido. Analisando os 

elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de 

concessão de tutela específica liminarmente encontra guarida. Em se 

tratando de pedido de antecipação de tutela, necessário se apresenta a 

verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, porém, 

tratando-se de antecipação de tutela específica, prevista no artigo 497 do 

CPC, limita-se, para sua concessão, a análise da relevância do 

fundamento da demanda e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final, como se vê: “Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de 

fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela 

específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente. Parágrafo único. Para a 

concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou 

a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a 

demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.” 

O Professor Luiz Guilherme Marinoni, em sua obra A Antecipação da 

Tutela, 7ª edição, editora Malheiros, p. 84 e 112, ao disciplinar sobre ação 

inibitória e tutela do adimplemento da obrigação na forma específica, é 

claro ao afirmar: “A tutela inibitória pode ser classificada como uma tutela 

preventiva e específica. Preventiva porque voltada para o futuro; 

específica porque destinada a garantir o exercício integral do direito, 

segundo as modalidades originariamente fixadas pelo direito material.” A 

propósito, embora o dispositivo faça referência a “obrigação”, é de se 

entender, em atenção ao que dispõe o artigo 5º, XXXV da Constituição 

Federal, que se aplica a toda pratica ilícita advinda do não cumprimento de 

um dever. Partindo dessas premissas, no caso, a plausibilidade do direito 

substancial invocado a revelar a relevância do fundamento, encontra 

guarida na garantia constitucional do direito à saúde, assegurada pelo art. 

196 da Constituição Federal de 1988, se não bastasse o disposto no art. 

1°, III da referida Carta Magna que impõe como um dos fundamentos da 

República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana.Com efeito, 

depreende-se do laudo médico anexo a exordial, elaborado pelo médico 

Dr. José Valter Braga, que a autora necessita da realização da cirurgia. 

Aliás, o referido médico reafirmou, em 09/04/2018, a necessidade da 

realização da cirurgia de artrodese de coluna lombar. Na espécie, em que 

pese o parecer do NAT constar que não se trata de urgência ou 

emergência, é certo que reconheceu que deve ser “providenciado com a 

maior brevidade possível a fim de minorar a presença dos sintomas 

incapacitantes apresentados pela requerente, visto que a mesma aguarda 

o procedimento desde 2016”.Ora, não se apresenta plausível se admitir 

que um paciente aguarde quase 02 (dois) anos e permaneça sem a 

assistência do Estado, uma vez que durante esse longo tempo de espera 

pela cirurgia tem suportado dores e sofrimentos. Ressalta-se, ainda, que 

consta no SISREG - Sistema Nacional de Regulação – o pedido de 

artrodese de coluna desde 2016 e possuindo “Caráter: 11 – Urgência” e 

Classificação de Risco “Prioridade 1 – Urgência, atendimento o mais rápido 

possível”. Assim, resta demonstra a necessidade da cirurgia e a 

possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a medida 

não seja concedida liminarmente. Ante o exposto, concedo liminarmente a 

tutela específica, nos termos do artigo 497, do Código de Processo Civil, 

para o fim de determinar que o réu – Estado de Mato Grosso – autorize a 

cirurgia da paciente LENITA SOUZA DOS SANTOS, no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme solicitada pelo médico Dr. José Valter Braga. Cite-se o 

Requerido para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo legal. Com 

a defesa, vistas ao requerente para impugnar no prazo legal e, após, 

manifeste-se o Ministério Público. Por derradeiro, consoante o 

Procedimento de Controle Administrativo nº. 165 do CNJ, uma vez 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC, defiro a gratuidade da justiça, 

servindo este como alvará de gratuidade. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito.” Rondonópolis - MT, 16 de 

maio de 2018. Edson Dias Reis Juiz(a) de Direito(a) CERTIFICO ser 

autêntica a assinatura supra, do MM., Juiz desta Vara/Comarca, Dr. Edson 

Dias Reis. JEANNIE CARLA COSTA GONCALVES Gestora(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34106100
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008426-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008427-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008430-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DOS REIS BARCELOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008434-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI DE OLIVEIRA FELICIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 
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de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008447-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR DOS SANTOS BERNARDINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008449-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CARLOS ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008455-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVALDI DA SILVA NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008533-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO FALCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 
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INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008535-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS BIDOIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008328-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR LUIS CASARIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007645-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENAIDE ALMEIDA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007635-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, não há a necessidade do protesto da CDA, 

uma vez que não se trata de pressuposto de procedibilidade da ação. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS 

CDA´s – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Ora, a Certidão de Dívida Ativa por estar dotada de certeza e 

liquidez. Aliás, em inúmeros Agravos de Instrumento que tramitam perante 

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso foram concedida as liminares 

determinando o prosseguimento do feito independentemente do protesto, 

de modo que a reconsideração da decisão retro é medida que se impõe. 

Assim, defiro o pedido da parte exequente e, por conseguinte, dou 

prosseguimento ao feito. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

demais encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a 

execução. II. Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. 

III. Não ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, 

expeça-se mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos 

quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na 

forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora 

para oferecer embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da 

penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e 

economia processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá 

como Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007630-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZALTINO SUZANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007593-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE SOUZA VETORASSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007259-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SCHIAVON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 
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DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007258-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR FRANCISCO TROVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007247-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO RENATO DE FARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007611-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR FARIA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 

entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007608-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM CANDIDO DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, diante de inúmeros agravos de instrumentos, firmou 
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entendimento de que não há a necessidade do prévio protesto da CDA 

para ajuizamento da execução fiscal, como se vê: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA´s – 

DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – 

ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o 

exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a 

impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao 

devedor alegar o desconhecimento e revelando-se, portanto, despiciendo 

o protesto do referido título, por estar dotada de certeza e liquidez. (AI 

88595/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015) Assim, seguindo orientação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino o prosseguimento do feito, independente de 

protesto da CDA. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Com o cumprimento do item III, intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF). V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 640184 Nr: 1710-21.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO BENITES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO DE SOUSA 

REBOUÇAS - OAB:15088

 Intimação para o advogado do réu, Dr. Luciano de Sousa Rebouças, OAB 

15088, para que, no prazo legal, manifeste na fase do art. 422 CPP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 651249 Nr: 894-05.2017.811.0064

 AÇÃO: Recurso em Sentido Estrito->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GARCIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 Intimação do advogado de defesa para apresentar as contrarrazões do 

recurso em sentido estrito no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 642038 Nr: 3476-12.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOMEDES ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 . Dispositivo.I – INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva do 

requerente Diomedes Alves dos Santos, vez que não apresentou 

alteração fática ou jurídica que embase o pedido.II – Intimem-se.III – 

Diligencie-se quanto ao cumprimento do mandado de citação e eventual 

apresentação de defesa preliminar, certificando-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 334311 Nr: 5127-89.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 Designação de audiência na comarca de Alto Araguaia para o dia 

23/05/2018 às 13:15h, conforme ofício 1362/2018.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 668761 Nr: 1522-57.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JUNIOR PORFIRIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, em correição.

Homologo a desistência da inquirição da testemunha Vanilson Rocha de 

Souza, para que surtam seus efeitos jurídicos e legais.

Diante da oitiva da testemunha e o interrogatório e confissão do acusado, 

declaro encerrada a instrução processual.

Antes de proferir sentença, entendo necessário realizar a identificação do 

acusado, para tanto, determinei fosse efetuada ligação telefônica para o 

juízo criminal da comarca de Primavera do Leste, onde tramitam feitos 

criminais tendo como réu Antonio Junior de Souza, cujo gestor judiciário 

buscou no executivo de pena e no processo registrados respectivamente 

com os códigos sob os números 111807 e 163089, tendo encaminhado 

fotocópia da ficha datiloscópica do mesmo, além de informar não haver 

documento de identificação civil, nem mesmo fotografia do réu.

Assim, por não haver documento e fotografia do réu Antonio Junior de 

Souza e por haver suspeita de que se trata da mesma pessoa do acusado 

Antonio Junior Profirio de Souza, já o número do CPF (034.066.611-06) 

informado por sua esposa é o mesmo constante da folha de antecedentes 

criminais de Antonio Junior de Souza, determino seja encaminhado a ficha 

datiloscópica do réu Antonio Junior de Souza à Politec para que proceda à 

comparação com ficha datiloscópica do acusado Antonio Junior Profirio de 

Souza, a fim de realizar a identificação deste, no prazo de 10 dias.

Além dessa diligência, determino seja oficiado aos juízos da comarca de 

Poxoréo e Primavera do Leste solicitando seja realizada busca nos autos 

registrados sob os números 64792 (Poxoréo) e 56244, 125302, 162433 e 

167104 (Primavera do Leste) a fim de localizar documento de identidade, 

fotografia e filmagem do réu Antonio Junior de Souza e posterior 

encaminhamento a este juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 667459 Nr: 478-03.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN NUNIS BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WENDELL PEREIRA DE MELO - 

OAB:23910/MT

 Vistos, em correição.

Diante da falta de escolta para trazer o menor Gabriel Garcias de 

Andrade, atualmente apreendido no sócio educativo desta comarca, não 

me resta outra alternativa senão redesginar a presente audiência para dia 

17 de maio de 2018, às 14h00min.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Walter Melechco Carvalho 

Júnior, para que surtam seus efeitos jurídicos e legais.
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Requisitem-se o réu e o menor infrator Gabriel Garcias de Andrade, com 

urgência.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 335386 Nr: 6202-66.2010.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WISLEY ALEXANDRE SANTOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...)28.Diante disso, com fundamento no art. 386, VII do Código de 

Processo Penal, julgo improcedente a pretensão punitiva e ABSOLVO o 

acusado Wisley Alexandre Santos da Costa da imputação deduzida nos 

termos do art. 129, § 1º, inciso III, do CP; e, com fundamento no art. 107, 

IV, c/c 109, V, ambos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do 

réu quanto ao crime do art. 306, § 1°, inciso I, do CTB.29.Às providências 

de estilo. Expeça-se o necessário. 30.Publique-se, registre-se e 

intimem-se.31.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 601146 Nr: 5582-20.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) 13. Com efeito, havendo dúvidas sobre o envolvimento do réu na 

empreitada criminosa, resta inviabilizado qualquer juízo valorativo em face 

do acusado, não havendo outra alternativa senão a absolvição, 

notadamente porque a prova inquisitorial não foi repetida em juízo. III – 

DISPOSITIVO 14. Diante disso, com fundamento no art. 386, VII do Código 

de Processo Penal, julgo improcedente a pretensão punitiva e ABSOLVO o 

acusado Donizete Francisco de Souza das imputações deduzidas na 

exordial acusatória. 15. Publique-se, registre-se e intimem-se e após, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 647947 Nr: 8391-07.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA LENCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 Vistos em correição,

Trata-se de ação penal em que DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA LENCI foi 

denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, incisos I e IV e 

artigo 244-B do ECA, c/c artigo 69 do Código Penal.

Denúncia recebida em 18.08.2017 (fl. 64) e citação à fl. 83.

A defesa do acusado foi intimada para apresentar resposta à acusação, 

porém permaneceu inerte, conforme se depreende das certidões de fls. 

87, 90 e 91.

Assim, em razão da inércia do advogado Dr. Cleyson Batista da Silva 

OAB/MT nº 19.275, determino a intimação pessoal do referido causídico 

constituído pela acusada, para que no prazo de 10 dias apresente 

resposta à acusação, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários 

mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, na forma do artigo 

265 do CPP.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 605178 Nr: 2971-60.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS DE JESUS TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...)13.Por todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia para, nos termos do artigo 386, IV do Código de Processo Penal, 

ABSOLVER o acusado Silas de Jesus Teodoro quanto ao delito tipificado 

no art. 302, caput, da Lei 9.503/97.14.Certificado o trânsito e julgado da 

presente sentença, oficie-se aos órgãos de registro criminal e arquive-se 

com as baixas e anotações pertinentes.15.Às providências de estilo. 

Expeça-se o necessár io.  16.Publ ique-se,  regis t re-se e 

intimem-se.17.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 616325 Nr: 7022-80.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS DA SILVA BEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ APARECIDO PEREIRA 

VERÍSSIMO - OAB:6612A

 (...) Com efeito, considerando que desde o recebimento da denúncia até a 

presente data decorreram 03 anos, 10 meses e 20 dias, mas que até esta 

data a instrução não terá se findado, notadamente devido à ausência de 

pauta na agenda deste magistrado, o que conduzirá à inegável prescrição 

da pretensão punitiva, por medida de economia, desde já a reconheço. 

Assim, com fundamento no art. 107, IV, c/c 109, V, ambos do Código 

Penal, declaro extinta a punibilidade do réu JONAS DA SILVA BEM 

Cumpra-se, publique-se e intime-se, expedindo o necessário. Recolha(m)

-se o(s) mandado(s) de prisão eventualmente expedido(s) nos autos e 

arquivem-se com as baixas e anotações pertinentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 656945 Nr: 6308-81.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAYNARA PAULA ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135-MT

 Vistos em correição,

Trata-se de ação penal em que THAYNARA PAULA ARAÚJO DA SILVA 

foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código 

Penal.

Denúncia recebida em 11.10.2017 (fl. 36) e citação à fl. 47.

A defesa do acusado foi intimada para apresentar resposta à acusação, 

porém permaneceu inerte, conforme se depreende das certidões de fls. 

48, 49 e 50.

Assim, em razão da inércia do advogado Dr. Vilson de Souza Pinheiro 

OAB/MT, determino a intimação pessoal do referido causídico constituído 

pela acusada, para que no prazo de 10 dias apresente resposta à 

acusação, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, 

sem prejuízo das demais sanções cabíveis, na forma do artigo 265 do 

CPP.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 612674 Nr: 3172-18.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 (...) No caso em específico, o preceito secundário do crime descrito no 

artigo 306 do CTB, estabelece uma sanção compreendida entre 06 meses 

a três anos de detenção. Ademais, analisando as informações contidas 
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nos autos e fazendo um juízo prospectivo de uma eventual condenação, 

chega-se à conclusão que a pena aplicada não se afastará do mínimo 

legal (06 meses de detenção), pois o crime não foi praticado mediante 

violência ou grave ameaça à pessoa e não há elementos que possam 

justificar a valoração negativa de qualquer das circunstâncias previstas 

no art. 59 do Código Penal. Com efeito, considerando que desde o 

recebimento da denúncia até a presente data decorreram 04 anos, 08 

meses e 27 dias, mas que até esta data a instrução não terá se findado, 

notadamente devido à ausência de pauta na agenda deste magistrado, o 

que conduzirá à inegável prescrição da pretensão punitiva, por medida de 

economia, desde já a reconheço. Assim, com fundamento no art. 107, IV, 

c/c 109, V, ambos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do réu 

FRANCISCO NUNES. Cumpra-se, publique-se e intime-se, expedindo o 

necessário. Recolha(m)-se o(s) mandado(s) de prisão eventualmente 

expedido(s) nos autos e arquivem-se com as baixas e anotações 

pertinentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 633298 Nr: 4929-76.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO BATISTA RODRIGUES - 

OAB:18453/MT

 Vistos em correição,

Trata-se de ação penal em que DOMINGOS GOMES DA SILVA foi 

denunciado como incurso nas sanções do artigo 217-A, §1º, do Código 

Penal.

Denúncia recebida em 20.10.2017 (fl. 55) e citação à fl. 62.

A defesa do acusado foi intimada para apresentar resposta à acusação, 

porém permaneceu inerte, conforme se depreende das certidões de fls. 

63, 64 e 71.

Assim, em razão da inércia do advogado Dr. Fábio Batista Rodrigues, 

determino a intimação pessoal do referido causídico constituído pelo 

acusado, para que no prazo de 10 dias apresente resposta à acusação, 

sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo 

das demais sanções cabíveis, na forma do artigo 265 do CPP.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 648966 Nr: 9273-66.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL MACHADO LIMA, LUCAS BEZERRA 

DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, em correição.

Diante da não intimação dos réus Ezequiel Machado Lima (fl. 123) e Lucas 

Bezerra de Brito (fl. 120), deixo de realizar a presente audiência.

Dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para que informe nos autos os 

atuais endereços dos acusados.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para o fim requerido.

Posteriormente, venham conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 641006 Nr: 2492-28.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAINE TIAGO BUQUIGARE CASTRO, ELIEZER 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE PEREIRA BARROS - 

OAB:10.757

 Vistos em correição.

Trata-se de ação penal em que TAINE TIAGO BUQUIGARE CASTRO e 

ELIEZER PEREIRA foram denunciados como incurso nas sanções dos 

artigos 155, § 4º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código 

Penal.

Denúncia recebida em 02.03.2017 (fl. 55).

Às fls. 110/111 o Ministério Público pugnou pela suspensão do processo e 

o curso do prazo prescricional em relação ao acusado Eliezer Pereira, 

bem como pela decretação da sua prisão preventiva.

No dia 20.09.2017 este juízo determinou a citação do acusado Eliezer via 

edital e caso decorresse o prazo do edital sem que o réu apresentasse 

defesa, determinou a suspensão do processo e o curso do prazo 

prescricional, bem como nova conclusão dos autos para deliberar sobre o 

pedido de prisão preventiva (fl. 120).

È o breve relatório. Decido.

Compulsando os autos, verifico que a realidade fático/processual ora 

apresentada é insuficiente para concluir pelo preenchimento dos 

fundamentos descritos no art. 312 do CPP, sobretudo porque o(s) crime(s) 

apurado(s) não é(são) considerado(s) grave(s) e não foi(ram) 

praticado(s) mediante violência ou grave ameaça à pessoa, de maneira 

que numa eventual condenação – fazendo-se um juízo prospectivo da 

reprimenda – conclui-se que o regime a ser fixado não será o fechado, 

motivo pelo qual deixo de decretar a prisão preventiva do acusado Eliezer 

Pereira.

Intime-se, notifique-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Por fim, ante as certidões de fls. 105 e fl. 114, determino a defesa do 

acusado Taine Tiago Buquigaré Castro para que no prazo de 05 dias 

informe o seu atual endereço, sob pena de revogar o benefício de 

liberdade provisória e consequentemente a decretação da sua prisão 

preventiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 315960 Nr: 927-10.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRINA DIAS NASCIMENTO 

HERNANDEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995, KAROLINE HIROMI KOGA - OAB:10686, 

NAILA CHABAN PEREIRA - OAB:9296

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017, 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

Pois bem, compulsando os autos verifico que a denúncia formulada pelo 

Ministério Público foi recebida em 09.12.2008 (fls. 73/75); citação da 

acusada à fl. 79 e resposta à acusação às fls. 80/92.

À fl. 163 o Ministério Público manifestou pela prescrição da pretensão 

punitiva.

É o relatório. Decido.

 Sem mais delongas, verifica-se que a pena máxima estabelecida para o 

delito descrito no artigo 302 do CTB é de 04 (quatro) anos de detenção, de 

maneira que a prescrição da conduta delitiva opera-se em 08 anos nos 

termos do art. 109, IV do CP.

 Assim, verifico que entre o recebimento da denúncia 09.12.2008 (fls. 

73/75) até a presente data decorreram 09 anos, 05 meses e 04 dias.

Portanto, conclui-se que houve a perda da pretensão punitiva estatal, eis 

que decorrido o lapso temporal descrito no artigo supramencionado.

Diante disso, com fundamento nos artigos 107, IV e 109, IV, ambos do 

Código Penal, declaro extinta a punibilidade da ré ALEXANDRINA DIAS 

NASCIMENTO HERNANDEZ.

Cumpra-se, publique-se e intime-se, expedindo o necessário. Recolha(m)

-se o(s) mandado(s) de prisão eventualmente expedido(s) nos autos e 

arquivem-se com as baixas e anotações pertinentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 610428 Nr: 684-90.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENAL MOREIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Eudes Gomes de 

Lima - OAB:5773

 Vistos, em correição.

 Trata-se de ação penal pelo meio da qual foi denunciado JUVENAL 

MOREIRA DUARTE, pela prática, em tese, ao disposto no artigo 306 do 

Código de Trânsito Brasileiro.

Conforme consta dos autos, foi realizada audiência de proposta de 

suspensão condicional do processo, ocasião em que o réu aceitou as 

condições e o processo foi suspenso pelo prazo de dois anos (fls. 70/71).

 Conforme se infere dos autos, o réu cumpriu integralmente as condições 

da suspensão do processo (fl. 82), razão pela qual o Ministério Público 

pugnou pela extinção da punibilidade do réu.

Assim, ante o exposto, nos termos do artigo 82 do Código Penal e artigo 

89, §5°, da Lei n° 9.099/95, DECLARO extinta a punibilidade do réu 

JUVENAL MOREIRA DUARTE.

 Após o trânsito em julgado, com fundamento nos art. 347 do Código de 

Processo Penal, desde já autorizo o levantamento do valor recolhido a 

título de fiança, conforme documento de fl. 27. Para efetivação da ordem, 

determino a expedição do alvará correspondente.

Intime-se. Notifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após, arquive-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 611047 Nr: 1360-38.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETH TAVARES GARCIA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DOS REIS BELTRAO 

GUIMARAES - OAB:12.225, REINALDO MANOEL GUIMARÃES - 

OAB:20969/O

 (...) Com efeito, considerando que desde o recebimento da denúncia até a 

presente data decorreram 03 anos, 11 meses e 11 dias, mas que até esta 

data a instrução não terá se findado, notadamente devido à ausência de 

pauta na agenda deste magistrado, o que conduzirá à inegável prescrição 

da pretensão punitiva, por medida de economia, desde já a reconheço. 

Assim, com fundamento no art. 107, IV, c/c 109, V, ambos do Código 

Penal, declaro extinta a punibilidade do réu DONIZETH TAVARES GARCIA 

DIAS. Cumpra-se, publique-se e intime-se, expedindo o necessário. Após 

o trânsito em julgado, recolha(m)-se o(s) mandado(s) de prisão 

eventualmente expedido(s) nos autos e arquivem-se com as baixas e 

anotações pertinentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 324584 Nr: 2718-77.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANDRO SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017, 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

Pois bem, compulsando os autos verifico que a denúncia formulada pelo 

Ministério Público foi recebida em 05.04.2010 (fl. 90); citação do acusado à 

fl. 92 e resposta à acusação às fls. 98/102.

No dia 24.03.2011 foi realizada audiência de instrução e julgamento, 

ocasião em que foi realizado o interrogatório do réu.

Em audiência de continuação realizada no dia 24.03.2011 foi inquirida a 

testemunha Paulo Paixão de Oliveira (fls. 148/149). Contudo até o presente 

momento não foi encerrada a instrução processual, razão pela qual passo 

à análise da prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório. Decido.

 Sem mais delongas, verifica-se que a pena máxima estabelecida para o 

delito descrito no artigo 302 do CTB é de 04 (quatro) anos de detenção, de 

maneira que a prescrição da conduta delitiva opera-se em 08 anos nos 

termos do art. 109, IV do CP.

 Assim, verifico que entre o recebimento da denúncia 05.04.2010 (fl. 90) 

até a presente data decorreram 08 anos, 01 mês e 08 dias.

Portanto, conclui-se que houve a perda da pretensão punitiva estatal, eis 

que decorrido o lapso temporal descrito no artigo supramencionado.

Diante disso, com fundamento nos artigos 107, IV e 109, IV, ambos do 

Código Penal, declaro extinta a punibilidade da ré ELIZANDRO SOUZA 

BARBOSA.

Cumpra-se, publique-se e intime-se, expedindo o necessário. Recolha(m)

-se o(s) mandado(s) de prisão eventualmente expedido(s) nos autos e 

arquivem-se com as baixas e anotações pertinentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 671084 Nr: 3489-40.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENILSON MORAES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Diante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo de dados dos 

aparelhos telefônicos apreendidos à fl. 09, devendo à autoridade policial 

proceder com as diligências que entender necessárias, para extração de 

todos os dados (caixa de mensagens, e-mail e conversas registradas nos 

aplicativos whatsapp e facebook).Notifique-se o Parquet. Comunique-se à 

autoridade policial.Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 668811 Nr: 1553-77.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE OLIVEIRA ANTUNES, 

WASHINGTON SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, em correição.

Diante da não intimação do réu Washington Souza Silva (fl. 200), não me 

resta outra alternativa senão redesginar a presente audiência para o dia 

12 de junho de 2018, às 13h15min.

Em aditamento à carta precatória de fl. 183, oficie-se o juízo da comarca 

de Várzea Grande/MT, com a finalidade de proceder à intimação do réu 

Washington Souza Silva acerca da audiência designada.

Solicitem-se informações acerca do cumprimento da carta precatória de fl. 

185, enviada ao juízo da comarca de Várzea Grande/MT, expedida com a 

finalidade de proceder ao interrogatório do acusado Washington Souza 

Silva.

 Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para o fim requerido.

Se declinado nos autos o atual endereço da testemunha Vitor Hugo Alves 

Visnhieski e da vítima Reginaldo Gonçalves Mestrinel, autorizo desde já a 

expedição de mandado de intimação ou, se residir em outra comarca, 

carta precatória com a finalidade de proceder a sua inquirição.

Requisitem-se o réu Leandro de Oliveira Antunes e os policias militares 

Vanilson Rocha de Souza e Rodrigo Morais Marques.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 605110 Nr: 2901-43.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNO CORREIA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADIA CRISTINA PEREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 150247

 Vistos, em correição.
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Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

Em março de 2017 (fls. 93/94) foi prolatada sentença extinguindo a 

punibilidade do(a) agente e contendo determinações diversas que não 

foram integralmente cumpridas pelo juízo remetente.

Assim, determino sejam realizados os atos necessários ao devido 

cumprimento da decisão retro, notadamente no que se refere à restituição 

da fiança recolhida nos autos.

Cumpra-se e intimem-se e, após, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 339272 Nr: 3076-71.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS BARBOSA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 

3.402

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

Em maio de 2015 (fls. 99) foi prolatada sentença extinguindo a punibilidade 

do(a) agente e contendo determinações diversas que não foram 

integralmente cumpridas pelo juízo remetente.

Assim, determino sejam realizados os atos necessários ao devido 

cumprimento da decisão retro, notadamente no que se refere à restituição 

da fiança recolhida nos autos.

Cumpra-se e intimem-se e, após, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 617781 Nr: 866-42.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINAIR CRISTINA DE PAULA - 

OAB:18.040/MT

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

Em março de 2017 (fls. 69/70) foi prolatada sentença extinguindo a 

punibilidade do(a) agente e contendo determinações diversas que não 

foram integralmente cumpridas pelo juízo remetente.

Assim, determino sejam realizados os atos necessários ao devido 

cumprimento da decisão retro, notadamente no que se refere à restituição 

da fiança recolhida nos autos.

Cumpra-se e intimem-se e, após, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 331522 Nr: 2333-95.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER SANTIAGO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE 

- OAB:12196/MT

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

Em junho de 2017 (fls. 88/89) foi prolatada sentença extinguindo a 

punibilidade do(a) agente e contendo determinações diversas que não 

foram integralmente cumpridas pelo juízo remetente.

Assim, determino sejam realizados os atos necessários ao devido 

cumprimento da decisão retro, notadamente no que se refere à restituição 

da fiança recolhida nos autos.

Cumpra-se e intimem-se e, após, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 610461 Nr: 717-80.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

Em maio de 2017 (fls. 102/104) foi prolatada sentença extinguindo a 

punibilidade do(a) agente e contendo determinações diversas que não 

foram integralmente cumpridas pelo juízo remetente.

Assim, determino sejam realizados os atos necessários ao devido 

cumprimento da decisão retro, notadamente no que se refere à restituição 

da fiança recolhida nos autos.

Cumpra-se e intimem-se e, após, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 604320 Nr: 2082-09.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 16175

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

Em julho de 2015 (fls. 65) foi prolatada sentença extinguindo a punibilidade 

do(a) agente e contendo determinações diversas que não foram 

integralmente cumpridas pelo juízo remetente.

Assim, determino sejam realizados os atos necessários ao devido 

cumprimento da decisão retro, notadamente no que se refere à restituição 

da fiança recolhida nos autos.

Cumpra-se e intimem-se e, após, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga
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 Cod. Proc.: 608929 Nr: 6810-93.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15077-A/MT

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

Em dezembro de 2016 (fls. 114/116) foi prolatada sentença extinguindo a 

punibilidade do(a) agente e contendo determinações diversas que não 

foram integralmente cumpridas pelo juízo remetente.

Assim, determino sejam realizados os atos necessários ao devido 

cumprimento da decisão retro, notadamente no que se refere à restituição 

da fiança recolhida nos autos.

Cumpra-se e intimem-se e, após, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 339270 Nr: 3074-04.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

Em maio de 2017 (fls. 123/124) foi prolatada sentença extinguindo a 

punibilidade do(a) agente e contendo determinações diversas que não 

foram integralmente cumpridas pelo juízo remetente.

Assim, determino sejam realizados os atos necessários ao devido 

cumprimento da decisão retro, notadamente no que se refere à restituição 

da fiança recolhida nos autos.

Cumpra-se e intimem-se e, após, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 609401 Nr: 7293-26.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADJAIR QUEIROZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Eudes Gomes de 

Lima - OAB:5773

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

Em abril de 2017 (fls. 91/92) foi prolatada sentença extinguindo a 

punibilidade do(a) agente e contendo determinações diversas que não 

foram integralmente cumpridas pelo juízo remetente.

Assim, determino sejam realizados os atos necessários ao devido 

cumprimento da decisão retro, notadamente no que se refere à restituição 

da fiança recolhida nos autos.

Cumpra-se e intimem-se e, após, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 332654 Nr: 3465-90.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER GHISLENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGHOR DJAMILER MENDES 

SANTOS - OAB:14.525-MT

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

Em maio de 2015 foi prolatada sentença extinguindo a punibilidade do(a) 

agente, mas não houve pronunciamento quanto à fiança recolhida nos 

autos (fl. 11/116).

Diante disso, tratando-se de extinção da punibilidade da pena em 

perspectiva que possui natureza de prescrição retroativa, com 

fundamento nos arts. 336 e 337, ambos do Código de Processo Penal, 

deduzidas as custas e despesas processuais, determino o levantamento 

do valor remanescente recolhido a titulo de fiança.

Após o cumprimento das determinações supra, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se e intimem-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 642445 Nr: 3843-36.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR RONALDO EVANGELISTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 3843-36.2016.811.0064 - 642445

Vistos.

Defiro o requerimento do Ministério Público, pelo que determino a citação 

do acusado por edital, nos termos do art. 361 do CPP, consignando que, 

não comparecendo aos autos, nem constituindo advogado, “ficarão 

suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz 

determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, 

se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 

312.” (art. 366 do CPP).

Feita a citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

informe se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional do 

estado.

Após, caso o réu não constitua advogado ou apresente resposta à 

acusação, volte-me os autos conclusos para deliberações acerca da 

aplicação do art. 366 do CPP.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 603238 Nr: 967-50.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIANE BATISTA DO CARMO, WAGNER 

EDSON GUIMARÃES OU (BRUNO FAGNER ALMEIDA BUENO), JOSÉ 

APARECIDO CARMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:
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 Autos nº 967-50.2012.811.0064 – Cód. 603238

Vistos.

 Considerando a manifestação ministerial de fl. 366, designo audiência de 

continuação para oitiva da vítima JHONATAN FELIPE SILVA ALMEIDA para 

o dia 29.05.2018, às 17h30min.

 Intimem-se a vítima no endereço indicado à fl. 367, dê ciência ao Ministério 

Público e Defensoria Pública acerca da realização do ato.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 663441 Nr: 11913-08.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS REINALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 11913-08.2017.811.0064 – Cód. 663441

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela acusação a fl. 100, ante a 

certificação de sua tempestividade (fl.101), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 113/119), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669523 Nr: 2161-75.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 2161-75.2018.811.0064 – Cód. 669523

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu JAIR BORGES DOS 

SANTOS, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19.06.2018, às 15h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669001 Nr: 1717-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON VIEIRA VIANA, FELIPE LEONEL 

MORRONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 1717-42.2018.811.0064 – Cód. 669001

Vistos.

 Analisando a defesa preliminar apresentada pelos réus JEFFERSON 

VIEIRA VIANA e FELIPE LEONEL MORRONI, não vislumbro nenhuma das 

hipóteses de absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de 

Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou 

prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19.06.2018, às 13h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669503 Nr: 2141-84.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXSUEL DA SILVA PEREIRA, JULIO CEZAR 

DE SOUZA FAGUNDES, MATHEUS LIMA MENDONÇA, DOUGLAS DE 

ALMEIDA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - OAB:9556

 Autos nº 2141-84.2018.811.0064 – Cód. 669503

Vistos.

 Analisando a defesa preliminar apresentada pelos réus JULIO CÉZAR DE 

SOUZA FAGUNDES, MATHEUS LIMA MENDONÇA, DOUGLAS DE ALMEIDA 

XAVIER e MAXUEL DA SILVA PEREIRA, não vislumbro nenhuma das 

hipóteses de absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de 

Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou 

prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 15.06.2018, às 13h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 671410 Nr: 3780-40.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERTH RODRIGUES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 3780-40.2018.811.0064 – Cód. 671410

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu WEBERTH 

RODRIGUES NUNES, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19.06.2018, às 14h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 
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necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670219 Nr: 2692-64.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE LIMA FRACASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 2692-64.2018.811.0064 – Cód. 670219

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu JOÃO PAULO DE 

LIMA FRACASSO, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19.06.2018, às 16h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669757 Nr: 2315-93.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO VICTOR MOREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Autos nº 2315-93.2018.811.0064 – Cód. 669757

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa à fls. 123, ante a 

certificação de sua tempestividade (fl. 124), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 164/170), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 610809 Nr: 1091-96.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN FERREIRA DA SILVA OU WILLIANS 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 Verifico que a advogada de defesa Dra. Lucimar Batistella (OAB/MT 

9279), mesmo tendo sido intimada, deixou de comparecer a este ato, ou 

justificar sua ausência. Pelo que, o realizo independentemente de sua 

presença.

 Intimem-se a defesa para que se manifeste a respeito da manifestação do 

ministério publico de Fls. 146/148.

Defiro o requerimento da ilustre representante do Parquet. Concedo o 

prazo de 10 (dez) dias, para que se manifeste a respeito das testemunhas 

Messias da Costa Almeida, Rosinha dos Santos Zvetz, e a vitima Joares 

Gonçalves Davis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 625738 Nr: 7895-46.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON WELLINTON COSTA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Determino vista dos autos ao Ministério Público no prazo de 10 (dez) dias 

para que forneça aos autos o novo endereço do réu.

Com a juntada do novo endereço pelo ilustre representante do Parquet, 

determino, desde já, a expedição do mandado de citação e intimação em 

nome do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 661827 Nr: 10431-25.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALACY ANTONIO FERREIRA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 Considerando que o denunciado não está respondendo a outro processo 

criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por qualquer crime, 

acolho a proposta ministerial considerando a concordância do réu e de 

sua defensora. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 

02 anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, 

submetendo ao 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 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

D) Perda da fiança paga à fl. 22, a qual ficará vinculada a estes autos 

aguardando destinação competente. Cumprir a prestação pecuniária no 

valor de R$ 454,00 parcelados em 3x de R$151,33. Cuja conta para 

deposito e destinação do valor será definida posteriormente.

Fica ciente o réu 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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 611567 Nr: 1940-68.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:OAB/MT 7255

 Por outro lado, verifico ainda que as alegações contidas na defesa do 

acusado se confundem com o próprio mérito da ação, pelo que no 

momento se mostra prematuro e a via inadequada para a análise.Assim, 

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 

INDEFIRO o pedido formulado por sua defesa às fls. 258/276.Outrossim, 

na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20.06.2018, às 15h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados. Convém registrar, as provas 

serão produzidas numa só audiência, podendo ser indeferidas as provas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as 
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partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo necessário, 

expeça-se a devida carta precatória. Cumpra-se realizando e expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 640489 Nr: 1995-14.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEDENIR DE SOUZA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante da certidão de Fl.59, restou prejudicada a presente solenidade, 

sendo assim designo audiência de continuação para o dia 05 de junho, ás 

15h15min. Saindo o réu devidamente intimado para o ato.

Requisite-se na cadeia publica feminina a testemunha Regina Gomes 

Barbosa, ou intime-se no endereço constante no processo. Assim como 

intime-se a testemunha Nildo de Souza Gama no endereço indicado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 605249 Nr: 3042-62.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WÊNIO DA SILVA NASCIMENTO, FERNANDO 

MAYKE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Com arrimo no art.367 do Código de processo Penal declaro a revelia do 

réu Fernando Maike da Silva vez que não manteve seu endereço 

atualizado nos autos desta ação penal.

Diante da inquirição das testemunhas, vitima e do interrogatório do réu 

declaro encerrada a instrução processual e determino vista dos autos às 

partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que 

apresentem seus memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 332889 Nr: 3700-57.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GEROLIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115 B

 Intação do advogado do réu, Dr. Stalyn Paniago Pereira - OAB/MT nº 

6.115-B, para manifestar se concorda com a desistência da oitiva da 

testemunha MARCOS VINÍCIUS DAL PIVA, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 627788 Nr: 643-55.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR BENITER CORDEIRO DE SIQUEIRA, 

ANTONIO RENATO DA SILVA TOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - OAB:14.525-MT

 (...) Portanto, sob tais premissas, não verifico a necessidade 

imprescindível para elucidação dos fatos a oitiva da testemunha Flávio 

José Pereira de Carvalho, pois como já mencionado acima, este quando 

ouvido na fase inquisitorial somente ratificou as declarações do policial 

militar Flávio Marcos Teixeira de Almeida, o qual já narrou toda situação 

fática acerca dos fatos narrados na exordial, bem como da prisão dos 

denunciados, tanto à autoridade policial como em juízo conforme 

depoimento à fl. 246, assim, não se mostra a relevância da citada prova 

para o deslinde da ação penal, na medida em que subentende-se que a 

testemunha Flávio José somente virá a reiterar o já constante no 

depoimento de Flávio Marcos.Ademais, não verifico ainda prejuízo a ser 

suportado pela acusação e nem pelas defesas dos acusados em 

decorrência da não inquirição da testemunha mencionada, razão pela qual, 

indefiro o pedido contido na cota ministerial à fl. 388 para oitiva da 

testemunha Flávio José Pereira de Carvalho e, DECLARO encerrada a 

instrução processual e determino vista dos autos ao Ministério Público e 

às defesas para que apresentem seus memoriais finais, no prazo igual e 

sucessivo de 05 (cinco) dias.Após, voltem-me os autos conclusos para 

sentença.Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672127 Nr: 4400-52.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:OAB/MT 11.834

 Autos nº 4400-52.2018.811.0064 – Cód. 672127

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado José 

Oliveira Filho como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Por fim, defiro o requerimento ministerial contido na cota retro, assim, 

oficie-se à Gerência de Criminalística de Rondonópolis/MT – POLITEC, 

requisitando-se a conclusão do laudo pericial indicado no ofício de fl. 20, 

uma vez que referido documento ainda não foi elaborado.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 613287 Nr: 3820-95.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS ROGER OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115 B

 Vistos, etc.

Ao compulsar os autos, verifico que o patrono do acusado pugnou pela 

redesignação deste ato para data posterior de forma justificada. Desta 

senda, redesigno a presente audiência para o dia 29 de junho de 2018 às 

13h30min.

Intime-se o advogado do réu.

Requisitem-se os policiais civis Abraão Mendes dos Santos e Daniela 

Cristina Gonçalo, e o policial militar Cassio Teixeira Brito.

Expeçam-se os competentes mandados de condução coercitiva em nome 

das vítimas Djniffer de Paula Pimenta e Rosana de Paula Pimenta, e da 

testemunha Jhone Diego da Silva, posto que, apesar de intimadas (fl. 195), 

não compareceram ou justificaram sua ausência à esta audiência.

Determino vista dos autos pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias 

para que as partes se manifestem acerca da inquirição do policial civil Atila 

Neves França, o qual está lotado na Delegacia de Policia Civil de 

Itiquira-MT, conforme ofício de fl. 194.
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 Com a manifestação das partes, caso qualquer delas se manifeste 

favoravelmente à realização da oitiva da referida testemunha, defiro, 

desde já, seja expedia carta precatória à comarca de Itiquira-MT, a fim de 

proceder à inquirição do policial civil Atila Neves França.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 622905 Nr: 5864-53.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO SEIXAS ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 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 acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26 de junho de 2018, às 14:30 horas.

Intimem-se o acusado, o defensor, 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(am) 

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.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 617150 Nr: 184-87.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LEMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 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 acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25 de junho de 2018, às 14:30 horas.

Intimem-se o acusado, o defensor, 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(am) 

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.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 640887 Nr: 2378-89.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEO CAMILO DOS SANTOS, ELIAS CORREA 

NANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 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 acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25 de junho de 2018, às 16:30 horas.

Intimem-se o acusado, o defensor, 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(am) 

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.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 632658 Nr: 4445-61.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ALVES CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18.808-MT

 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 acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25 de junho de 2018, às 15:30 horas.

Intimem-se o acusado, o defensor, 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(am) 

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.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 662966 Nr: 11442-89.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MOTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 11442-89.2017.811.0064 – Cód. 662966

Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder ao 

interrogatório do réu Milton Mota Junior para o dia 21.06.2018, às 13h30.

Intime-se o réu, o Ministério Público e a Defensoria Pública para que 

compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 667808 Nr: 780-32.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE BARBIZAN KISHIMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO HAEFFNER - 

OAB:3245/TO

 Autos nº 780-32.2018.811.0064 – Cód. 667808

Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição da testemunha Vinícius Hermenegildo de Oliveira para o dia 

21.06.2018, às 17h15.

Intime-se a testemunha, o Ministério Público e a Defensoria Pública para 

que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 667551 Nr: 547-35.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO PIETRASKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCIMARO BISPO RODRIGUES 

- OAB:4959

 Autos nº 547-35.2018.811.0064 – Cód. 667551

Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição da testemunha Mauro Alves da Silveira para o dia 21.06.2018, 

às 15h45.

Intime-se a testemunha, o Ministério Público e a Defensoria Pública para 

que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 668865 Nr: 1605-73.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SILVA COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO PIRES MAFRA - 

OAB:7906

 Autos nº 1605-73.2018.811.0064 – Cód. 668865

Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição da testemunha Bruno Borges da Silva para o dia 21.06.2018, às 

16h45.

Intime-se a testemunha, o Ministério Público e a Defensoria Pública para 

que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 634482 Nr: 5836-51.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURISVALDO CONCEIÇÃO RIBEIRO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Intimação para o advogado Douglas Cristiano Alves Lopes OAB Nº 

15.616/MT, para que no prazo de 5 dias, indicar um dos três dias 

solicitados para frequentar culto na igreja Assembleia de Deus, sob pena 

de indeferimento do pedido. Fica a Vossa Senhoria devidamente intimado. 

Nada mais eu __________ Eduardo Mariano de Souza Digitei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 616862 Nr: 7576-15.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADSON RODRIGUES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Código: 616862

Decisão Interlocutória

I – Indefiro o pedido de autorização para estudo, tendo em vista que 

aportou nos autos nova guia de execução, bem como, tal pleito tem como 

um dos requisitos que o requerido cumpra 1/6 da pena unificada.

II – Considerando que não houve impugnação ao cálculo elaborado, 

HOMOLOGO-O, para que surtam seus efeitos legais.

III – Encaminhe-se ao recuperando o atestado de pena a cumprir (art. 41, 

XVI da LEP), bem como à Unidade Prisional para anotação nos registros do 

apenado (item 7.37.2.2 da CNGC).

IV – Aguarde-se em cartório o cumprimento da pena ou eventual 

requerimento que justifique a nova conclusão.

Rondonópolis-MT, 11 de maio de 2018.

Wagner Plaza Machado Junior

 Juiz de Direito

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 626936 Nr: 8836-93.2014.811.0064

 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): ALLEX ANDRADE MARQUES, EDER RONDON 

DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, NYLVAN JOSÉ DA SILVA - OAB:17805-MT, 

TATHYANE GARCIA DA MATTA - OAB:18.862, Thelma Aparecida 

Garcia Guimaães - OAB: 3.402

 Intimação do Dr. Nylvan José da Silva, OAB/MT N.º 17.805, e da Dra. 

Thelma Aparecida G. Guimaraes - OAB/MT 3.402-B, para tomar ciência 

acerca da redesignação da audiência para o dia 05/06/2018, às 

15h:30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 626936 Nr: 8836-93.2014.811.0064

 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): ALLEX ANDRADE MARQUES, EDER RONDON 

DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, NYLVAN JOSÉ DA SILVA - OAB:17805-MT, 

TATHYANE GARCIA DA MATTA - OAB:18.862, Thelma Aparecida 

Garcia Guimaães - OAB: 3.402

 Intimação do Dr. Nylvan José da Silva, OAB/MT N.º 17.805, e da Dra. 

Thelma Aparecida G. Guimaraes - OAB/MT 3.402-B, para que se 

manifestem quanto as testemunhas não localizadas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 611161 Nr: 1483-36.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICIANA SANTANA GARCIA, FABIANO DE 
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OLIVEIRA GALHARDO, ERICA BRUNA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 Intimação do advogado do reu, Dr. Adeir Alexsander Froder - OAB/MT 

9699, da designação da audiencia para o dia 11/06/2018 as 16:30 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 618266 Nr: 1365-26.2014.811.0064

 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): EDUARDO FERREIRA DA SILVA, IDALICIO 

ROSA PIO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO TERRA JUNIOR - 

OAB:

 Vistos.Eduardo Ferreira da Silva, devidamente qualificado, foi denunciado 

como incurso nas sanções do art. 33, caput e art. 35 ambos da Lei 

11.343/06 e Idalício Rosa Pio Neto, devidamente qualificado, foi denunciado 

como incurso na sanção como incurso no art. 309 do CTB ( Lei 9.503/1997 

[...] Citem-se os acusados, intimando-os para comparecer à audiência de 

instrução e julgamento, que designo para o dia 28.06.2018, às 15h30min., 

na sala de audiências deste fórum.Intimem as testemunhas, 

requisitando-os aos seus chefes de repartições ( CPP, art. 221, § 3º 

).Encaminhem fotocópias da denúncia, assim como da planilha de 

identificação da imputada – se existir, ao Instituto Nacional de Identificação 

– INI/DF e ao Instituto de Identificação do Estado de Mato-Grosso.Sem 

prejuízo, determino sejam os réus submetidos à avaliação psicológica para 

aferir as suas personalidades, isso em face do critério da dosimetria da 

pena referente às circunstâncias judiciais, de modo que determino que a 

Sr.ª Gestora Judicial agende com psicólogo(a) deste fórum, cujo laudo 

deverá estar aportado antes da realização da audiência designada. Para 

tanto, após o agendamento, oficie-se ao responsável da unidade prisional 

onde se encontram os detentos, solicitando que eles compareçam àquela 

avaliação.Dê ciência às partes.Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 618266 Nr: 1365-26.2014.811.0064

 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): EDUARDO FERREIRA DA SILVA, IDALICIO 

ROSA PIO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO TERRA JUNIOR - 

OAB:

 EDITAL

PRAZO 0 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IDALICIO ROSA PIO NETO, Rg: 

2272306-4, Filiação: Deuseni Rosa de Jesus e Idalicio Filho, data de 

nascimento: 26/02/1994, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

solteiro(a), auxiliar de mecânico, Telefone 9915-0795. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO/INTIMAÇÃO do réu para tomar ciência do 

recebimento da denúncia, assim como da designação de audiência de 

instrução e julgamento para a data de 28.06.2018, às 15h30min., a se 

realizar neste Fórum, cujo endereço se encontra descrito no rodapé.

Despacho/Decisão: Vistos.Eduardo Ferreira da Silva, devidamente 

qualificado, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput e 

art. 35 ambos da Lei 11.343/06 e Idalício Rosa Pio Neto, devidamente 

qualificado, foi denunciado como incurso na sanção como incurso no art. 

309 do CTB ( Lei 9.503/1997 ), constando da peça exordial acusatória, em 

apertada síntese, que: “... na data de 08/02/2014, por volta das 22h20min., 

na Rua 12, Bairro Jardim Liberdade, nesta cidade e comarca de 

Rondonópolis/MT, os denunciados previamente conluiados, transportavam, 

guardavam e traziam consigo, com a finalidade de entrega a consumo de 

terceiros 05 ( cinco ) porções de substância entorpecente, totalizando 

3,460 g ( três gramas, quatrocentos e sessenta miligramas ) com 

resultado positivo para a presença de “cocaína”, consoante laudo de 

constatação provisório de fls. 09-IP, substância esta entorpecente de uso 

proscrito, visto que elencada na portaria n. 344 da Secretaria de Vigilância 

Sanitária do Ministério da Saúde, com as alterações da resolução n. 228 

do mesmo órgão, que determinam dependência física e psíquica, sem a 

devida autorização e em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar. Segundo se apurou, na data dos fatos, policiais militares em 

rondas nos bairros Dom Osório, Liberdade e Marechal Rondon, realizam 

diversas abordagens, quando no Bairro Dom Osório se depararam com os 

denunciados em uma motocicleta, Honda CG 150 fan, placa OAY-9551, de 

cor preta, saindo do referido bairro em direção ao bairro jardim liberdade, 

ocasião em que ao avistarem a guarnição empreenderam em fuga, sendo, 

contudo, abordados. Ato contínuo fora localizado na carteira do 

denunciado Eduardo um embrulho contendo 05 ( cinco ) porções de 

substâncias análoga a “pasta base de cocaína” e com denunciado Idalício 

a quantia em dinheiro de R$20,20 ( vinte reais e vinte centavos ). Infere-se 

dos autos que quando da abordagem dos denunciados, os mesmos 

entraram em contradição quanto a propriedade e destinação da droga, 

sendo que Eduardo que estava na garupa da motocicletaassumiu ser 

proprietário da droga, alegando ter a adquirido no bairro Dom Osório. 

Contudo, Idalício que pilotava a motocicleta, sem a devida permissão ou 

habilitação para dirigir, afirmou também ser o proprietário dos 

entorpecentes apreendidos, sendo que, segundo ele, havia comprado uma 

peteca grande de entorpecente e feito a mistura com ácido bórico obtendo 

mais de 04 ( quatro ) porções, totalizando 05 ( cinco ) petecas. Diante dos 

fatos, os denunciados foram encaminhados para a delegacia de polícia 

para as providências de praxe. Consta dos autos ainda que quando 

entrevistados acerca dos fatos, perante a autoridade policial, os 

denunciados afirmaram que os entorpecentes apreendidos seriam 

destinados a uso pessoal de ambos em conjunto, negando serem 

traficantes...”.É a síntese.1.Da Defesa Preliminar.As defesas não 

apresentaram quaisquer teses de absolvição sumária dos réus, limitando 

tão somente em discordar dos termos da inicial acusatória, reservando o 

direito de apresentar as demais alegações por ocasião da audiência de 

instrução e julgamento.Dessa forma, deixando a questão meritória por 

ocasião da instrução, então passo análise no tópico seguinte acerca dos 

requisitos para recebimento da denúncia.2.Da Denúncia.A denúncia narra 

com perfeição a ocorrência dos delitos de tráfico e do art. 309 do CTB, 

apresentando indícios da autoria imputada aos denunciados, até porque 

foram presos em flagrante delito, pois a situação de flagrância tem o 

significado de ação evidente, incontestável, vale dizer, que está no calor 

da ação, ardente, inflamável, situação essa leva crer, em tese, ter 

cometido o ato delituoso lhe imputado, enquanto a materialidade delitiva 

encontra-se comprovada através do boletim de ocorrência ( Fls. 09-43), 

auto de apresentação e apreensão ( fl. 15 ), laudo de perícia criminal ( fl. 

16 ).Desta forma, recebo a denúncia por satisfazer os requisitos do art. 

41 do CPP, até porque não vislumbro a ocorrência de nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 395 do CPP, bem como não sendo o caso de 

absolvição sumária prevista no art. 397 do mesmo diploma legal citado.3. 

Das Providências. Citem-se os acusados, intimando-os para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento, que designo para o dia 28.06.2018, 

às 15h30min., na sala de audiências deste fórum.Intimem as testemunhas, 

requisitando-os aos seus chefes de repartições ( CPP, art. 221, § 3º 

).Encaminhem fotocópias da denúncia, assim como da planilha de 

identificação da imputada – se existir, ao Instituto Nacional de Identificação 

– INI/DF e ao Instituto de Identificação do Estado de Mato-Grosso.Sem 

prejuízo, determino sejam os réus submetidos à avaliação psicológica para 

aferir as suas personalidades, isso em face do critério da dosimetria da 

pena referente às circunstâncias judiciais, de modo que determino que a 

Sr.ª Gestora Judicial agende com psicólogo(a) deste fórum, cujo laudo 

deverá estar aportado antes da realização da audiência designada. Para 

tanto, após o agendamento, oficie-se ao responsável da unidade prisional 

onde se encontram os detentos, solicitando que eles compareçam àquela 

avaliação.Dê ciência às partes.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, Allan Vitor Sousa da 

Mata, digitei.

Rondonópolis, 16 de maio de 2018

Solange Rockenbach Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 638041 Nr: 8804-54.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO INOCÊNCIO DA GRAÇA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de fls. 78, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público, por seu digno Promotor de Justiça.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de Abril de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665821 Nr: 14040-16.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DE SANTANA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 665821

Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de fls. 81, dê-se vista do autos ao Ministério 

Público, por seu digno Promotor de Justiça.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de Abril de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666547 Nr: 14655-06.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigos 41 e 395, este contrario sensu, ambos do Código de 

Processo Penal), eis que, analisando-se o IP, extrai-se que há prova da 

existência do delito (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra 

o indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente 

colocada em Juízo e, por consequência, determino a instauração da 

competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 

7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do Código de 

Processo Penal.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de Abril de 2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 664211 Nr: 12665-77.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigos 41 e 395, este contrario sensu, ambos do Código de 

Processo Penal), eis que, analisando-se o IP, extrai-se que há prova da 

existência do delito (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra 

o indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente 

colocada em Juízo e, por consequência, determino a instauração da 

competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 

7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do Código de 

Processo Penal.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de Abril de 2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 638041 Nr: 8804-54.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO INOCÊNCIO DA GRAÇA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 638041

¬

 Vistos etc.

Defiro o requerimento ministerial de fls. 80.

Com efeito, nomeio o representante da Defensoria Pública, para patrocinar 

a defesa do acusado.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

Às providências.
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 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 27 de Abril de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665821 Nr: 14040-16.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DE SANTANA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 665821

¬

 Vistos etc.

Defiro o requerimento ministerial de fls. 83.

Com efeito, nomeio o representante da Defensoria Pública, para patrocinar 

a defesa do acusado.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 27 de Abril de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 627572 Nr: 472-98.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVELTON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 472-98.2015.811.0064 – Código 627572.

Vistos etc.

Tendo em vista que esta magistrada estará ausente da Comarca com 

vistas à participação no curso de Pós Graduação – MBA, devidamente 

autorizado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no período de 

18 a 20 de Maio do corrente ano, redesigno a audiência anteriormente 

aprazada neste feito para o dia 12/12/2017, às 14h.

Notifiquem-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 15 de Maio de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 662130 Nr: 10680-73.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLA ESTELA MIRANDA 

PORTO - OAB:22325/O, PATRÍCIA KARIN CAMPOS - OAB:OAB/MT 

20044

 Intimação da advogada do réu, para no prazo de (05) cinco dias, 

apresentar os memoriais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 635697 Nr: 6862-84.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MENDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA

 Número do Processo: 6862-84.2015.811.0064 – Código 635697

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: Edson Mendes dos Santos

Data e horário: terça-feira, 15 de maio de 2018, 17h05min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Rodrigo Fonseca Costa

 Defensor Público: Maicom Alan Fraga Vendruscolo

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Rodrigo Fonseca da Costa, Defensor Público 

Maicom Alan Fraga Vendruscolo e o acusado.

 O acusado manifestou que o advogado Onório Gonçalves da Silva Júnior 

não patrocina mais a sua defesa.

 As partes desistiram das oitivas das testemunhas Antônio Douglas Cesar 

Ferreira e Thiago Alexsander C. Rocha.

Vistos etc.

Inicialmente, considerando a manifestação do acusado supra, nomeio o 

representante da Defensoria Pública, para patrocinar a defesa do 

acusado.

Ademais, HOMOLOGO o pedido de desistência de oitivas das testemunhas 

Antônio Douglas Cesar Ferreira e Thiago Alexsander C. Rocha.

Por fim, dou por encerrada a presente instrução, nos termos do que 

dispõe o Artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal, converto os 

debates orais em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias às 

partes, iniciando-se pela acusação.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Rodrigo Fonseca Costa

 Promotor de Justiça

Maicom Alan Fraga Vendruscolo

Defensor Público

 Edson Mendes dos Santos

 Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637013 Nr: 7930-69.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINALVA ALEXANDRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 66, redesigno a audiência para o dia 

05/09/2018, às 14h30min.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 663962 Nr: 12449-19.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DE OLIVEIRA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 MT

 Vistos etc.

Inicialmente, verifica-se que o acusado, após ter sido devidamente citado, 

conforme se verifica dos autos, não foi localizado para a presente 

solenidade, consoante se verifica de fls. 146, razão pela qual o processo 

seguirá sem a sua presença, na forma preconizada pelo Artigo 367 do 

Código de Processo Penal.

Ademais, dou por encerrada a presente instrução, nos termos do que 

dispõe o Artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal, converto os 

debates orais em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias às 

partes, iniciando-se pela acusação.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 671614 Nr: 3975-25.2018.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO CUSTODIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS COLOMBO ZEFERINO 

- OAB:51408

 Código: 671614

Vistos etc.

 Inicialmente, compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos 

formais e materiais (Artigos 41 e 395, este contrario sensu, ambos do 

Código de Processo Penal), eis que, analisando-se o IP, extrai-se que há 

prova da existência do delito (materialidade) e indícios suficientes de 

autoria contra o indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como 

inicialmente colocada em Juízo e, por consequência, determino a 

instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 

7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do Código de 

Processo Penal.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Por fim, ante o requerimento de fls. 84/85, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 15 de Maio de 2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 649886 Nr: 10129-30.2016.811.0064

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO DA GUIA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE FERNANDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERMY BERBERT CRUVINEL 

- OAB:19492, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - OAB:19490-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVINO OLIVEIRA - OAB:16922

 Processo nº 10129-30.2016.811.0064 -– Código 649886.

Vistos etc.

DEFIRO na íntegra o parecer do Ministério Público de fls. 93/95.

Diante disso, DETERMINO intimação da genitora do menor, ora executada, 

no endereço indicado à fl. 97, para que cumpra, na íntegra o acordo 

entabulado com o exequente, sob pena e lhe serem aplicadas as sanções 

cabíveis.

Ademais, DETERMINO que a Equipe Multidisciplinar deste Juízo diligencie 

elaborando relatório detalhado das condições das partes e do Pedro 

Lucas Campos Ferraz.

 Assim, FACULTO a Equipe Multidisciplinar que proceda à realização de 

tantas entrevistas, contatos, visitas, pesquisa documental e bibliografia 

que considerar necessárias para análise e a interpretação do caso 

concreto.

 Com a elaboração de parecer, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

para manifestação (Artigo 178, II, do Código de Processo Civil).

Em seguida, conclusos para as providências cabíveis.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 15 de maio de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 672430 Nr: 4690-67.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR DE ARAUJO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408-A/MT

 (...) .ISTO POSTO, em consonância com o parecer do Ministério Público 

retro com fundamento no Artigo 316 do Código de Processo Penal, 

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA e CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA 

ao acusado, LINDOMAR DE ARAÚJO SOUZA, devidamente qualificado nos 

autos, mediante o cumprimento das seguintes medidas, quais sejam: I – 

Comparecer BIMESTRALMENTE em Juízo para justificar suas atividades e 

o local de moradia;II – Determino que o acusado frequente ao CAPS, 

visando à realização de tratamento contra o vício; III - Comparecer em 

todos os atos do processo (Artigo 319, VIII, do Código de Processo 

Penal);Em caso de descumprindo de alguma das medidas acima descritas, 

poderá ser decretada a prisão preventiva do acusado. Fixo o prazo de 10 

(dez) dias para que o acusado inicie o tratamento, em caso de não 

cumprimento, poderá ser decretada a prisão preventiva do acusado. 

Expeça-se o Alvará de Liberdade Provisória, observando-se, dentre 

outros, o disposto nos itens 7.15.3 e 7.15.5.2 , ambos da CNGC.Oficie-se 

ao CAPS para que encaminhem os relatórios em relação ao acusado. Nos 

termos do Artigo 21 da Lei nº 11.340/2006, notifique-se a vítima para que 

tome ciência desta decisão (soltura do acusado), nos moldes do 

Enunciado nº 09 do FONAVID, informando-lhe que qualquer 

agressão/ameaça/perturbação por parte do acusado deverá ser 

imediatamente noticiada a este Juízo, para adoção das providências 

cabíveis.Por fim, permaneçam os autos conclusos para prolação da 

sentença. Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Pâmela Lopes – assessora de gabinete I, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza 

de DireitoRodrigo Fonseca Costa Promotor de JustiçaFrancisco 

SilvaAdvogado Lindomar de Araújo SouzaAcusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633259 Nr: 4899-41.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON EUGENIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 633259

Vistos em correição.

Aguarde-se a realização da audiência aprazada para o dia 13/09/2017, às 

14h.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 09 de agosto de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665121 Nr: 13438-25.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 665121

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal em face de Vagner de Souza Silva, devidamente 

qualificado nos autos, imputando-lhe a prática da conduta típica prevista 

no Artigo 129, 9º, do Código Penal, em observância ao disposto na Lei 

11.340/06, pelos seguintes fatos constantes na denúncia.

O acusado foi preso em flagrante delito dia 04/11/2017, tendo sido 

concedida a liberdade provisória em 22/11/2017 (fls. 59/63).

Consta às fls. 77 pedido de autorização para se ausentar da Comarca por 

60 sessenta dias, em decorrência do trabalho, juntou documentos às fls. 

75/78.

O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, não se opôs ao 

pedido de fls. 82.

 É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, verifica-se que é o caso de deferimento do pedido de fls. 74.

Isso porque, o acusado juntou comprovante de trabalho na Comarca de 

Nova Ubiratan/MT.

 ISTO POSTO, DEFIRO o pedido de fls. 74, por período de 60 (sessenta) 

dias.

 Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.

 Rondonópolis, 16 de Fevereiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665121 Nr: 13438-25.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 665121

Vistos etc.

 Ante o teor do requerimento de fls. 74, bem como os documentos 

juntados às fls. 75/78, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, por seu 

digno Promotor de Justiça.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 663601 Nr: 12070-78.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Inicialmente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigo 41 e 395, 

este contrario sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o Inquérito Policial, verifica-se que há prova da existência 

do delito (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, 

RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em 

Juízo e, por consequência, determino a instauração da competente ação 

penal.

Cite-se o denunciado para oferecer resposta à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 

7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do artigo 

396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do artigo 396-A, § 2º, do Código de 

Processo Penal.

Apresentada a resposta, retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

 Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Anote-se o necessário junto ao registro e distribuição.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 11 de Dezembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665821 Nr: 14040-16.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DE SANTANA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA e CONCEDO a LIBERDADE 

PROVISÓRIA ao acusado GUSTAVO DE SANTANA FREITAS, mediante o 

cumprimento das seguintes cautelares e medidas protetivas, quais sejam: I 

– Comparecimento BIMESTRAL em juízo, até o quinto dia do mês, para 

informar e justificar atividades; II – Afastamento do agressor do lar, 

domicílio ou local de convivência.III – Proibição do agressor de se 

aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o 

limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles, sob pena 

de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida 

(Art. 22, inciso III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).IV – Proibição do agressor 

de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação.V – Proibição ao agressor de frequentar a 

residência da ofendida, de seus familiares, residência das testemunhas e 

o local de trabalho dela, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica, nos termos do Art. 22, inciso III, “c”, da Lei nº 11.340/2006.Em 

caso de descumprimento de alguma das condições acima descritas, 

poderá ser decretada a prisão preventiva do acusado.Nos termos do 

Artigo 21 da Lei nº 11.340/2006, notifique-se a vítima para que tome 

ciência desta decisão (soltura do autuado), nos moldes do Enunciado nº 

0 9  d o  F O N A V I D ,  i n f o r m a n d o - l h e  q u e  q u a l q u e r 

agressão/ameaça/perturbação por parte do indiciado deverá ser 

imediatamente noticiada a este Juízo, para adoção das providências 
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cabíveis.Sem prejuízo, proceda-se à entrevista junto à equipe 

multidisciplinar com oitiva do autuado e da vítima, devendo o relatório ser 

concluído em no máximo 20 (vinte) dias. Cientifique-se também a equipe 

multidisciplinar deste Juízo, para os devidos fins, sobre o teor do 

Enunciado nº 13 do FONAVID.Notifiquem-se. Às providências. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 07 de Dezembro de 2017. Maria Mazarelo Farias 

Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665121 Nr: 13438-25.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial de fl. 06, 

com fundamento no Artigo 316 do Código de Processo Penal, APÓS A 

SUA DEVIDA CITAÇÃO CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado 

GILMAR FERREIRA DE SOUZA, mediante o cumprimento das seguintes 

condições:1.Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar 

atividades; 2.Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização 

judicial;Ressalta-se que em caso de descumprimento de alguma das 

condições acima descritas, poderá ser decretada a prisão preventiva do 

indiciado. Expeça-se o necessário ALVARÁ DE LIBERDADE PROVISÓRIA, 

observando-se, dentre outros, o disposto nos itens 7.15.3 e 7.15.5.2, 

ambos da CNGC.Nos termos do artigo 21 da Lei nº 11.340/2006, 

notifique-se a vítima para que tome ciência desta decisão (soltura do 

autuado), nos moldes do Enunciado nº 09 do FONAVID , informando-lhe 

que qualquer agressão/ameaça/perturbação por parte do autuado deverá 

ser imediatamente noticiada a este Juízo, para adoção das providências 

cabíveis, notadamente a expedição de mandado de prisão 

preventiva.Prestei, nesta data, as informações solicitadas através do 

Ofício nº 62/2017-GAB, que segue em anexo.Ciência ao Ministério Público. 

Intime-se.Cumpra-se, COM URGÊNCIA.Rondonópolis, 22 de novembro de 

2017. Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 655914 Nr: 5314-53.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO AUGUSTO MAINARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

Inicialmente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigo 41 e 395, 

este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, analisando-se o IP, 

verifica-se que há prova da existência do delito (materialidade) e indícios 

suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida 

na forma como inicialmente colocada em Juízo e, por consequência, 

determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer resposta à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do CPP, 

observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 7.5.1.5 , todos da 

CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Apresentada a resposta, retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

 Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Anote-se o necessário junto ao registro e distribuição.

Às providências. Cumpra-se.

Rondonópolis, 05 de setembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 639367 Nr: 1016-52.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 639367.

Vistos em correição.

Considerando a cota ministerial de fls. 119, HOMOLOGO o pedido de 

desistência da oitiva da vítima Adriana Martins d Silva e da testemunha 

Maria.

No mais, aguarde-se a realização da audiência aprazada para o dia 

10/10/2017 às 16h00min, objetivando o interrogatório do acusado.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 1º de setembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 639650 Nr: 1251-19.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON EVERTON ALEGARIO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 639650.

Vistos etc.

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que na resposta à 

acusação (fls. 47) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das 

hipóteses previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , 

limitando-se o acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no 

mérito da ação penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 05/04/2018, às 

15h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de Maio de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 660081 Nr: 9065-48.2017.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGR, TGB
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 Código: 660081

Vistos etc.

 Defiro a cota ministerial de fls. 59.

Com efeito, designo audiência para admoestação dos indiciados acerca do 

cumprimento das medidas protetivas para o dia 19/07/2018, às 16h30min.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 15 de Maio de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 641237 Nr: 2714-93.2016.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMXP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBCMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:OAB/MT 17.730

 Processo: nº 2714-93.2016.811.0064 – Código 641237.

Vistos etc.

DEFIRO parecer do Ministério Público na integra (fls. 112/114).

Assim, intime-se o exequente Wesley Bruno Carvalho Maggi Scheffer para 

que manifeste o interesse na realização das visitas na residência da avó 

paterna da menor, objeto desta lide, ante a informação que desta forma 

atenderá o melhor interesse da infante Isadora Pedroso Maggi Scheffer.

 Por conseguinte, DETERMINO que a Equipe Multidisciplinar deste Juízo 

faça o acompanhamento da menor Isadora Pedroso Maggi Scheffer 

elaborando relatórios detalhados em relação ao estado psicológico da 

infante a cada 60 (sessenta) dias, durante o período de 07 (sete) meses.

Assim, FACULTO a Equipe Multidisciplinar que proceda à realização de 

tantas entrevistas, contatos, visitas, pesquisa documental e bibliografia 

que considerar necessárias para análise e a interpretação do caso 

concreto.

Com a elaboração dos laudos após o decurso do prazo estipulado a cima, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação (Artigo 178, 

II, do Código de Processo Civil).

Às providências.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de maio de 2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 662206 Nr: 10746-53.2017.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOÉ MORAES CAJANGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMÍLIA CARVALHO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11.551, Uillerson Ferreira da Silva - OAB:20.972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ISTO POSTO, HOMOLOGO por sentença, o acordo acima descrito, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos. E, por conseguinte, nos 

termos do Artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil 

JULGO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Homologo, ainda, a renúncia ao prazo recursal, razão pela qual dou a 

sentença por transitada em julgado na presente data.Sem custas e 

honorários, na forma da Lei.Por fim, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se estes autos, com as baixas necessárias.Saindo os 

presentes intimados, para fins de efeitos recursais.Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Pâmela Lopes, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de DireitoNoé 

Moraes CajangorequerenteUilerson Ferreira da Silvaadvogado do 

requerenteHermília Carvalho SantosrequeridaAlmir Macedo Gimenez 

Gonçalvesadvogado da requerida

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 659937 Nr: 8949-42.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA RODRIGUES BORGES - 

OAB:OAB/MT 21.025/O

 (...) dia 06/12/2018, às 14h30min.Nos termos do Artigo 400 do Código de 

Processo Penal, na audiência proceder-se-á à tomada de declarações 

do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 

222 do referido Código, bem como, se for o caso, aos esclarecimentos 

dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, 

interrogando-se, em seguida, o(a)(s) acusado(a)(s). Os esclarecimentos 

dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes. Procedam-se 

às notificações do(a)(s) acusado(a)(s), de seu defensor, do Ministério 

Público, ofendido(a)(s), testemunha(s) e, se for o caso, do querelante e 

do assistente, requisitando-se, se necessário.Havendo pessoas 

residentes em outras Comarcas, depreque-se.Por fim, considerando a 

declaração de hipossuficiência econômica de fls. 76, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, com fundamento no artigo 99, 

§ 3º do Código de Processo Civil. Notifiquem-se. Às providências. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 19 de Janeiro de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 659937 Nr: 8949-42.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA RODRIGUES BORGES - 

OAB:OAB/MT 21.025/O

 Vistos em correição.

Inicialmente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigo 41 e 395, 

este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, analisando-se o IP, 

verifica-se que há prova da existência do delito (materialidade) e indícios 

suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida 

na forma como inicialmente colocada em Juízo e, por consequência, 

determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer resposta à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do CPP, 

observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 7.5.1.5 , todos da 

CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Apresentada a resposta, retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

 Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Anote-se o necessário junto ao registro e distribuição.

Às providências. Cumpra-se.

Rondonópolis, 05 de setembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto
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Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 854036 Nr: 1103-60.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.H.M. LEAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRA LTDA, TRANSPORTES RODO KIKO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IARA RITTER EIDELVEIN - 

OAB:59.884

 Código nº 854036

Vistos etc.

Cuida-se de denúncia oferecida contra B H M LEAL INDÚSTRIA e 

COMÉCIO DE MADEIRAS LTDA e TRANSPORTES RODO KIKO LTDA-ME, 

pela prática, em tese, do crime ambiental previsto no artigo 46, Parágrafo 

único, da Lei n. 9.605/98, cuja pena é detenção, de seis meses a um ano, 

e multa. Logo, observa-se que o processo deve tramitar pelo rito 

sumaríssimo, nos termos do artigo 394, § 1.º, III, do Código de Processo 

Penal, com a redação dada pela Lei n. 11.719/2008.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de maio 

de 2018 às 16h00 (art. 394, § 1.º, III, CPP, c/c art. 78 da Lei n. 9.099/95), 

quando, nos termos do artigo 81 da Lei dos Juizados Especiais, será ou 

não recebida à denúncia.

Cite-se e intime-se as acusadas para que conheça do teor da denúncia 

oferecida e apresente a sua defesa no prazo legal, bem como para que se 

faça presente na audiência designada, devidamente acompanhada de 

advogado ou informe acerca da necessidade de ser-lhe nomeado 

Defensor Púbico, devendo ainda, estar acompanhadas de suas 

testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo cinco 

(05) dias antes da realização da audiência, que será realizada nos moldes 

do artigo 81, da Lei dos Juizados Especiais.

 Em relação às testemunhas Luis Carlos Pinheiro e David de Almeida 

Freitas, é do conhecimento deste Juízo que houve o fechamento do 

Escritório Regional do IBAMA em Rondonópolis-MT, estando as depoentes 

lotadas na superintendência em Cuiabá/MT, assim, determino a expedição 

de Carta Precatória para a oitiva das testemunhas.

 Requisite a testemunha J. Marcos, arrolada à fls. 06.

Notifique o representante do Ministério Público.

Defiro a cota ministerial de fls. 142, itens 1 e 2.

 Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 05 de abril de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 857351 Nr: 2278-89.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDOVAL JOAQUIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE GUILHERME MOREIRA 

SIMOES NOGUEIRA - OAB:3548

 Na execução da pena de prestação pecuniária decorrente de infração 

ambiental, os valores serão recolhidos em conta judicial única vinculada à 

unidade gestora, com movimentação apenas por meio de alvará judicial, 

emitido pelo Juiz de Direito da Vara do Meio Ambiente e/ou do Juizado 

Volante Ambiental, sendo vedado o recolhimento em cartório ou 

secretaria. (...)Art. 1.655. A prestação pecuniária destina-se, 

preferencialmente: I – à entidade pública ou privada com finalidade 

socioambiental; II – às atividade de caráter essencial ao meio ambiente 

físico, natural, cultural, artificial, preferencialmente, à segurança pública, à 

educação, à saúde, desde que estas atendam às áreas vitais de relevante 

cunho ambiental, a critério da unidade judiciária”. (grifei)Certificado o 

trânsito em julgado, arquive os autos, com as baixas e anotações 

necessárias, permanecendo o registro em livro próprio, apenas para os 

fins cominados no art. 76, § 4º, da Lei nº 9.099/95.O processo será 

desarquivado em momento oportuno para destinação do valor recolhido na 

conta judicial, devendo a Secretaria manter registro do referido montante 

em livro próprio.P. R. I.CRondonópolis-MT, 03 de maio de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 853791 Nr: 985-84.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DALAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS BRAGA EICHENBERG - 

OAB:48756

 Na execução da pena de prestação pecuniária decorrente de infração 

ambiental, os valores serão recolhidos em conta judicial única vinculada à 

unidade gestora, com movimentação apenas por meio de alvará judicial, 

emitido pelo Juiz de Direito da Vara do Meio Ambiente e/ou do Juizado 

Volante Ambiental, sendo vedado o recolhimento em cartório ou 

secretaria. (...)Art. 1.655. A prestação pecuniária destina-se, 

preferencialmente: I – à entidade pública ou privada com finalidade 

socioambiental; II – às atividade de caráter essencial ao meio ambiente 

físico, natural, cultural, artificial, preferencialmente, à segurança pública, à 

educação, à saúde, desde que estas atendam às áreas vitais de relevante 

cunho ambiental, a critério da unidade judiciária”. (grifei)Certificado o 

trânsito em julgado, arquive os autos, com as baixas e anotações 

necessárias, permanecendo o registro em livro próprio, apenas para os 

fins cominados no art. 76, § 4º, da Lei nº 9.099/95.O processo será 

desarquivado em momento oportuno para destinação do valor recolhido na 

conta judicial, devendo a Secretaria manter registro do referido montante 

em livro próprio.P. R. I.CRondonópolis-MT, 03 de maio de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 755405 Nr: 10533-41.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. F. THOMES COMÉRCIO DE MADEIRAS - ME, 

TRANSPORTES VERE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÊNIO FRANCO SILVA - 

OAB:4212/RO, MÁRIO GUEDES JUNIOR - OAB:190-A/RO, MAURI 

CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº56/07-CGJ, 

Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim de 

Intimar os patronos das partes requeridas para apresentação de 

memoriais, no prazo de 05 dias.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 150/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos do Ofício n. 0039/2018/GAB, de 14/05/2018, 

subscrito pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Família e 

Sucessões, da Comarca de Sinop - Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, que 

solicita a nomeação de Camila Dias Capeleto, para exercer o cargo em 

comissão de Assessor de Gabinete I.

RESOLVE:

EXONERAR CAMILA DIAS CAPELETO, matrícula n. 31250, portador do RG 

n. 2383748-9 e CPF n. 007.860.903-83, do cargo em comissão de 

Assessor de Gabinete I da Vara Especializada da Infância e Juventude 

desta comarca e,

NOMEAR CAMILA DIAS CAPELETO, matrícula n. 31250, portador do RG n. 

2383748-9 e CPF n. 007.860.903-83, para exercer, em comissão, o cargo 
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de Assessor de Gabinete I da Vara Especializada de Família e Sucessões 

da Comarca de Sinop, a partir da Assinatura do Termo de Posse e 

Exercício, que deverá ser assinado e editado a partir da publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 15 de maio de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 151/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos do Ofício n. 001/2018/GAB, de 14/05/2018, 

subscrito pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, da Comarca de Sinop - 

Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, que solicita a nomeação de Vanessa 

Schmidtke Lopes do Carmo, para exercer o cargo em comissão de 

Assessor de Gabinete II;

 RESOLVE:

EXONERAR CAMILA EDUARDA VON DENTZ, matrícula n. 34355, portador 

a do RG n. 16 79011-1 SSP/MT e CPF n. 035.094.361-30, do cargo em 

comissão de Assessor de Gabinete I da Vara Especializada d e Família e 

Sucessões des ta comarca e,

NOMEAR CAMILA EDUARDA VON DENTZ, matrícula n. 34355, portadora 

do RG n. 1679011-1 SSP/MT e CPF n. 035.094.361-30 , para exercer, em 

comissão, o cargo de Assessor de Gabinete I da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Sinop, a partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício, 

que deverá ser assinado e editado a partir da publicação desta .

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 15 de maio de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 152/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos do Ofício n. 001/2018/GAB, de 14/05/2018, 

subscrito pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, da Comarca de Sinop - 

Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, que solicita a nomeação de Simone 

Pereira de Souza, para exercer o cargo em comissão de Assessor 

Técnico Jurídico;

RESOLVE:

EXONERAR SIMONE PEREIRA DE SOUZA, matrícula n. 20443, portador a 

do RG n. 1977474-5 SSP/MT e CPF n. 724.055.701-49, do cargo em 

comissão de Assessor Técnico Jurídico do Gabinete da Vara 

Especializada d e Família e Sucessões desta comarca e,

 NOMEAR SIMONE PEREIRA DE SOUZA, matrícula n. 20443, portadora do 

RG n. 1977474-5 SSP/MT e CPF n. 724.055.701-49 , para exercer, em 

comissão, o cargo de Assessor Técnico Jurídico do Gabinete da 2ª Vara 

Cível da Comarca de Sinop, a partir da Assinatura do Termo de Posse e 

Exercício, que deverá ser assinado e editado a partir da publicação desta .

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 15 de maio de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 153/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos do Ofício n. 001/2018/GAB, de 14/05/2018, 

subscrito pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, da Comarca de Sinop - 

Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, que solicita a nomeação de Vanessa 

Schmidtke Lopes do Carmo, para exercer o cargo em comissão de 

Assessor de Gabinete II;

 RESOLVE:

EXONERAR VANESSA SCHMIDTKE LOPES DO CARMO, matrícula n. 

36310, portador do RG n. 1661637-5 e CPF n. 010.387.641-30, do cargo 

em comissão de Assessor de Gabinete II da Vara Especializada da 

Infância e Juventude desta comarca e,

NOMEAR VANESSA SCHMIDTKE LOPES DO CARMO , matrícula n. 36310, 

portador do RG n. 1661637-5 e CPF n. 010.387.641-30, para exercer, em 

comissão, o cargo de Assessor de Gabinete II da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Sinop, a partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício, 

que deverá ser assinado e editado a partir da publicação desta .

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 15 de maio de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 154/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos do Requerimento datado de 14/05/2018, 

subscrito pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e em substituição legal 

a Vara Especializada da Infância e Juventude, da Comarca de Sinop - Dr. 

Walter Tomaz da Costa, que requer a nomeação de Jaqueline Garlet 

Guedes para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico Jurídico;

RESOLVE:

EXONERAR JAQUELINE GARLET GUEDES, portador do RG n. 1205471-2 e 

CPF n. 902.090.441-87, do cargo em comissão de Assessor Técnico 

Jurídico do Gabinete da 2ª Vara Cível desta comarca e,

 NOMEAR JAQUELINE GARLET GUEDES, portador do RG n. 1205471-2 e 

CPF n. 902.090.441-87 , para exercer, em comissão, o cargo de Assessor 

Técnico Jurídico do Gabinete da Vara Especializada da Infância e 

Juventude desta comarca, a partir da Assinatura do Termo de Posse e 

Exercício, que deverá ser assinado e editado a partir da publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 15 de maio de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 155/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos do Requerimento datado de 14/05/2018, 

subscrito pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e em substituição legal 

a Vara Especializada da Infância e Juventude, da Comarca de Sinop - Dr. 

Walter Tomaz da Costa, que requer a nomeação de Shaiana Hattje, para 

exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete I ;

RESOLVE:

EXONERAR SHAIANA HATTJE, portadora do RG n. 1222346-8 e CPF n. 

621.962.431-91, do cargo em comissão de Assessor de Gabinete I da 2ª 

Vara Cível desta comarca e,

 NOMEAR SHAIANA HATTJE, portadora do RG n. 1222346-8 e CPF n. 

621.962.431-91 , para exercer, em comissão, o cargo de Assessor de 

Gabinete I da Vara Especializada da Infância e Juventude desta comarca, 

a partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser 

assinado e editado a partir da publicação desta .

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 15 de maio de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 156/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

REVOGAR a Portaria n. 49/2018-cnpar , datada de 02.4.2018, que 

designou o servidor Arnaldo de Sousa Nere, matrícula nº 32689, Analista 

Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestor Judiciário da Vara 

Especializada da Infância e Juventude , a partir de 21.5.2018, e,

 LOTAR o servidor Arnaldo de Sousa Nere, matrícula nº 32689, Analista 

Judiciário, na Vara Especializada de Família e Sucessões desta comarca, 

a partir de 21.5.2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 16 de maio de 2018 .

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 160/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 Considerando, o requerimento datado de 14.5.2018, firmado pelo Juiz de 
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Direito em substituição legal da Vara Especia lizada da Infância e 

Juventude da Comarca de Sinop, Dr. Walter Tomaz da Costa, que requer 

seja DESIGNADO o servidor CLEBER ZUANAZZI, para exercer a Função 

de Confiança de Gestor Judiciário.

RESOLVE:

REVOGAR, em parte, a Portaria n. 119/2018-cnpar, que designou o 

servidor CLEBER ZUANAZZI, matrícula n. 21486, Analista Judiciári o, para 

exercer a Função de Confiança de Gestor Judiciári o da 2ªVara Cível 

desta comarca.

 DESIGNAR CLEBER ZUANAZZI, matrícula n. 21486, Analista Judiciário, 

para exercer a Função de Confiança de Gestor Judiciário da Vara 

Especializada da Infância e Juventude desta comarca.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Cidade, 16 de maio de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 161/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

REVOGAR, em parte, a Portaria n. 132/2018-cnpar, que designou a 

servidora LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO, matrícula n. 7399, Técnica 

Judiciária, para exercer a Função de Confiança de Gestora Judiciária da 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta comarca.

DESIGNAR LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO, matrícula n. 7399, Técnica 

Judiciária, para exercer, a Função de Confiança de Gestora Judiciária da 

2ª Vara Cível da Comarca de Sinop.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 16 de maio de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

PORTARIA N. 162/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 Considerando, o ofício n. 039/2018/GB, datado de 14.5.2018, firmado pelo 

Juiz de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões, que solicita 

a nomeação da servidora LETÍCIA LOPES LOURENÇO, matrícula n. 21133, 

Técnica Judiciária, para exercer, o cargo em comissão, de Assessor 

Técnico Jurídico.

RESOLVE:

REVOGAR, em parte, a Portaria n. 44/2018-cnpar, que designou a 

servidora LETÍCIA LOPES LOURENÇO, matrícula n. 21133, Técnica 

Judiciária, para exercer, o cargo em comissão, de Assessor Técnico 

Jurídico do Gabinete da Vara Especializada da Infância e Juventude desta 

comarca.

DESIGNAR LETÍCIA LOPES LOURENÇO , matrícula n. 21133, Técnica 

Judiciária, para exercer, o cargo em comissão, de Assessor Técnico 

Jurídico do Gabinete da Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 16 de maio de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 163/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

DESIGNAR ELAIR FÁTIMA VEIGA DA FONSECA FLORENTINO, matrícula n. 

5526, Técnica Judiciári a, para exercer a Função de Confiança de Gestora 

Judiciári a Substituta da Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Cidade, 16 de maio de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 164/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos do Requerimento datado de 14.5.2018, 

subscrito pelo MM . Juiz de Direito , em substituição legal, da Vara 

Especializada da Infância e Juventude, da Comarca de Sinop - Dr. Walter 

Tomaz da Costa, que requer a nomeação de Ana Renata Franchini de 

Macedo Alves, para exercer o cargo em comissão de Assessor de 

Gabinete II.

RESOLVE:

NOMEAR ANA FRANCHINI DE MACEDO ALVES, portador do RG 

2014916-6 SSP/MT e CPF n. 037.240.191-06, para exercer, em comissão, 

o cargo de Assessor de Gabinete II da Vara Especializada da Infância e 

Juventude da comarca de Sinop, a partir da Assinatura do Termo de 

Posse e Exercício, que deverá ser assinado e editado a partir da 

publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 16 de maio de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 311506 Nr: 15514-72.2017.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: AGNALDO JOSÉ SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA FERREIRA ARAÚJO 

GOUVEIA - OAB:OAB/MT 12.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando que a sentença retro, apenas dispensou o requerente do 

pagamento das custas complementares, nada referindo àquelas já pagas, 

com a finalidade de evitar a restituição indevida do valor, oficie-se ao juízo 

da Segunda Vara Cível para que certifique o Gestor Judiciário se o valor 

que se requer a restituição neste feito foi ou não utilizado no processo nº 

1003351-77.2016.811.0015, em trâmite naquele juízo.

Após, conclusos para deliberações.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004010-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIECKSON CAROLINO DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILENE DE FATIMA PEREIRA OAB - MT22609/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1004010-18.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DIECKSON 

CAROLINO DOS SANTOS DE OLIVEIRA Vistos etc. Diante da 

documentação e petição da parte requerida colacionada ao processo, 

intime-se a parte requerente para manifestar em 05 dias, sob pena de sua 

inércia valer como confirmação dos fatos relatados por ela e a revogação 

da medida deferida no processo. Cumpra-se. Sinop-MT, 11 de maio de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002447-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON FUGIHARA OAB - MT17860-O (ADVOGADO)

ROGERIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013704A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 480 de 558



DANIELA SOUZA (RÉU)

NADIR MENDES (RÉU)

JOEL PAULO DA SILVA (RÉU)

SEBASTIÃO C. DA SILVA (RÉU)

JOÃO LUIZ GONÇALVES (RÉU)

RENATO P. DA SILVA (RÉU)

MARINALVA DE ALMEIDA (RÉU)

NEIDEMAR O. PRADO (RÉU)

CATIANE DOS SANTOS (RÉU)

CÍDIO ALVES (RÉU)

EMERSON DA SILVA (RÉU)

LUANA OLIVEIRA BENEDITO (RÉU)

MARIA DO SOCORRO (RÉU)

CAMILA C. DA SILVA (RÉU)

MARCIO LEMES MONDONZA (RÉU)

ROSELI ANGELO DA SILVA (RÉU)

ABIKEILA DA SILVA (RÉU)

ANTÔNIO ALEX C. SILVA (RÉU)

MARIA C. DE SOUZA (RÉU)

ENIVALDO RODRIGUES (RÉU)

CLEITON DE SOUZA (RÉU)

JEAN CARLOS SAMPAIO DA SILVA (RÉU)

ADEMAR DE SOUZA (RÉU)

ANDREA CORREA (RÉU)

MARCELO SARIAVA (RÉU)

SAULO SOUZA (RÉU)

ABNAEL DA SILVA VIEIRA (RÉU)

MIRIAM DA SILVA (RÉU)

OUTROS (RÉU)

ADIMILSON LIMA PEREIRA (RÉU)

EDIVALDO SOARES (RÉU)

DIEGO ANGELO DE LIMA (RÉU)

LUCAS PAULO DA SILVA (RÉU)

CLEBER DOS SANTOS (RÉU)

LEANDRO A. COELHO (RÉU)

ALEXANDRO FERRIRA DA CRUZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 42,00 

(quarenta e dois reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à 

diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de 

Mandado, devendo a referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescida a importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica 

autorizada a emissão de uma única guia para a realização de diversas 

diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que 

referente ao mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor 

da diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” SINOP, 16 de 

maio de 2018. LIVIA FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78000-000 TELEFONE: (66) 35203800

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 85024 Nr: 2465-13.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMAZÉNS GERAIS BENDER MACHADO 

LTDA., ANTONIO ROGERIO BENDER MACHADO, ELISANGELA 

APARECIDA 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: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 "Vistos etc. (...). Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja 

bloqueado valor ínfimo, intime-se a parte exequente requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 dias. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 41887 Nr: 6096-67.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERIVALDO VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO BOVE FILHO - 

OAB:10.562-PA, DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - OAB:

 Intime-se a parte requerente para, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão de decurso de prazo retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 313601 Nr: 16766-13.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CRISTIANO PROENÇA - 

OAB:OAB/RS 92.245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT/4.427

 Intime-se o advogado da parte embargada para, querendo, manifestar no 

prazo legal, acerca dos Embargos de Terceiro opostos às fls.04/42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 193738 Nr: 15506-37.2013.811.0015

 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: NELSON PAULO MENDES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 CERTIFICO que os RECURSOS DE APELAÇÃO interposto pela parte 

requerida, foi protocolado no prazo legal.

 CERTIFICO AINDA que conforme autorizado pela legislação vigente, 

INTIMO a Parte Requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem as CONTRARRAZÕES ao referido Recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 295593 Nr: 211-56.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 ALVES DA SILVA RIBEIRO, ADEMIR 

RODRIGUES RIBEIRO, ZILMA DE LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A, MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - 

OAB:9769/MT, PLINIO FRANCISCO BERGAMACHI JUNIOR - OAB:8384, 

VITOR MENDES NUNES FILHO - OAB:14037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 
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OAB:7839-B/MT, julio cesar da silva - OAB:28.753, MARCOS LEVI 

BERVIG - OAB:6312-A/MT

 Intime-se o advogado da parte requerida - Dr. Julio Cesar da Silva - para 

que devolva imediatamente os autos, ante a designaçao de audiência para 

o dia 17 próximo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 320947 Nr: 3709-88.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA LOPES NANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDE TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GOMES DA ALMEIDA - 

OAB:5.985/MT, TATYANE FIORI DA SILVA - OAB:15381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DA 

ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de p. 15/16 e mantenho a audiência designada, pois não 

houve prova de realização da audiência da Segunda Vara desta Comarca 

informada a p. 15, não se tratando de caso em que se aplica o fenômeno 

da litispendência. Carta precatória não é ação.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 320947 Nr: 3709-88.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA LOPES NANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDE TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GOMES DA ALMEIDA - 

OAB:5.985/MT, TATYANE FIORI DA SILVA - OAB:15381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DA 

ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 "Vistos etc.Indefiro o pedido de p. 15/16 e mantenho a audiência 

designada, pois não houve prova de realização da audiência da Segunda 

Vara desta Comarca informada a p. 15, não se tratando de caso em que 

se aplica o fenômeno da litispendência. Carta precatória não é 

ação.Intimem-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 150671 Nr: 11794-44.2010.811.0015

 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: VANESSA GNOATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO REAL ABN AMRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEDIANE ARECO 

MATZENBACHER - OAB:14007/MT, DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Intime-se a parte responsável pelo pagamento das custas para que 

efetue o recolhimento do valor devido, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme certidão de custas judiciais às fls. 249.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 86015 Nr: 3472-40.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO NELITO BOLZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 Ante o retorno dos autos do condados , intimem-se as partes para se 

manifestarem acerca do cálculo, em 05 (cinco) dias.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000470-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. V. F. L. (AUTOR)

ROSIMERE DA SILVA FIDELLIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000470-59.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Considerando a justificativa 

apresentada, defiro o pedido formulado no ID. 12912354. 2. Por 

conseguinte, designe-se audiência de conciliação de acordo com a pauta 

do conciliador/mediador credenciado, em conformidade com o art. 334, 

“caput”, do Código de Processo Civil. 3. Cite-se a parte ré e intimem-se as 

partes e seus advogados para que compareçam à audiência. 4. 

Considerando o disposto no artigo 168, “caput”, §§ 1º e 2º, e artigo 169, 

“caput”, do Código de Processo Civil c/c artigo 1º, § 1º, inciso V, alínea 

“b”, do Provimento n. 09/2016-CM, bem como a decisão proferida em 

20.09.2017 pela Corregedora-Geral de Justiça (protocolo CIA n. 

0054894-50.2017.8.11.0000 – ofício circular n. 2344/2017-DJA), 

consigne-se que, podem as partes, de comum acordo, escolher o 

conciliador, o mediador ou a câmara privada de conciliação e de mediação, 

que podem ou não estar cadastrados no tribunal, ajustando os custos e o 

local da sessão de conciliação/mediação diretamente com o respectivo 

prestador de serviços. 4.1. No caso de optarem por um dos conciliadores 

credenciados, a audiência será realizada no Fórum desta Comarca nos 

termos do item “2” da presente decisão. 4. Consigne-se no mandado que 

as partes/prepostos (com poderes para transigir) deverão comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação acompanhadas de seus advogados 

ou de defensores públicos, bem como que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa e, ainda, que a parte poderá constituir representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o artigo 334, §§ 8º, 9º e 10, do Código de Processo Civil. 

5. Na audiência, se não for houver acordo, poderá a parte ré oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir 

da data de realização da audiência de tentativa de conciliação (art. 335, 

“caput”, I, CPC). 6. Oferecida contestação, intime-se a parte autora, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste sobre a contestação, sob pena de preclusão (art. 351, CPC). 7. 

Após, com ou sem manifestação da parte autora, vista dos autos ao 

Ministério Público. 8. Ao final, retornem-me os autos conclusos para 

prolação de decisão. 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 16 de maio de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006713-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGIONAL PNEUS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRANI ZANOTO (REQUERIDO)

JOAO NASSIF MASSUFERO IZAR (REQUERIDO)

MARIO BRANDAO GARCIA (REQUERIDO)

ADILSON ALMEIDA PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO OAB - MT0017798A 
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(ADVOGADO)

ALLAN CARLOS SCHIMIDT OAB - MT21958/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006713-53.2017.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: 

REGIONAL PNEUS LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: MARIO BRANDAO 

GARCIA, IRANI ZANOTO, ADILSON ALMEIDA PEREIRA, JOAO NASSIF 

MASSUFERO IZAR Vistos, etc. Em observância ao pedido principal, doc. ID 

10840664, nos termos do art. 308, § 3º do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 25/07/2018, às 13:00 horas, a qual será realizada 

na sala 40 ou 48 do Fórum desta Comarca, devendo as partes a ela 

comparecer, sob pena da multa do art. 334, § 8º do novo CPC. Determino 

ao Sr. Conciliador que observe o disposto no art. 334, § 2º do CPC, 

podendo realizar mais de uma sessão de conciliação ou mediação, 

conforme o caso, dentro do prazo de dois meses após a realização da 

primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência (s) de tentativa de conciliação 

ou mediação e não havendo acordo, os réus deverão contestar a ação no 

prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º 

e 10º, todos do CPC, constando do mandado as respectivas advertências 

legais. Intime-se o requerido Irani Zanoto e citem-se os demais requeridos 

nos endereços indicados na petição ID 12432000. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006713-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGIONAL PNEUS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRANI ZANOTO (REQUERIDO)

JOAO NASSIF MASSUFERO IZAR (REQUERIDO)

MARIO BRANDAO GARCIA (REQUERIDO)

ADILSON ALMEIDA PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO OAB - MT0017798A 

(ADVOGADO)

ALLAN CARLOS SCHIMIDT OAB - MT21958/O (ADVOGADO)

 

Intimar o advogado do requerido Dr. ALLAN CARLOS SCHIMIDT do 

despacho abaixo transcrito, bem como para que no prazo de cinco (5) 

dias informe nos autos se o seu constituinte comparecerá na audiência 

designada independentemente de intimação. Vistos, etc. Em observância 

ao pedido principal, doc. ID 10840664, nos termos do art. 308, § 3º do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 25/07/2018, às 13:00 

horas, a qual será realizada na sala 40 ou 48 do Fórum desta Comarca, 

devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa do art. 334, § 8º 

do novo CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o disposto no art. 

334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão de conciliação ou 

mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois meses após a 

realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência (s) de tentativa 

de conciliação ou mediação e não havendo acordo, os réus deverão 

contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o disposto no 

artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do mandado as 

respectivas advertências legais. Intime-se o requerido Irani Zanoto e 

citem-se os demais requeridos nos endereços indicados na petição ID 

12432000. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006241-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL JOSE BIANCHI (EXECUTADO)

BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006241-52.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP, RAFAEL 

JOSE BIANCHI Vistos, etc... O numerário penhorado não garante o juízo, 

razão pela qual determino que se cumpra o último despacho. Intime-se o 

executado, art. 854, § 2º do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003131-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NERI JOSE CHIARELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SPECIAN JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1003131-45.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: NERI JOSE 

CHIARELLO EXECUTADO: FRANCISCO SPECIAN JUNIOR 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011470-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELIO ANGELO SANTIAGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011470-90.2017.8.11.0015 Parte Autora: EXEQUENTE: 

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Parte Ré: EXECUTADO: NELIO 

ANGELO SANTIAGO 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005260-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT0004318A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANA ALVES MARTINS FARMACIA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005260-23.2017.8.11.0015 Parte Autora: EXEQUENTE: 

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA Parte Ré: EXECUTADO: 

JOSIANA ALVES MARTINS FARMACIA - ME Vistos, etc... O numerário 

penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino que se cumpra o 

último despacho. Intime-se a executada, art. 854, § 2º do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012138-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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LUIZ CESAR GOMES DA COSTA (EXECUTADO)

SANDRA REGINA GOMES DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1012138-61.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: LUIZ CESAR GOMES 

DA COSTA, SANDRA REGINA GOMES DA COSTA Vistos, etc... A teor do 

disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta dos devedores. Cumpra-se o último despacho. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005039-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY JOAQUINA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE FEIL LEAL OAB - MT21225/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO MOSCHETTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005039-06.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DARCY 

JOAQUINA SANTANA REQUERIDO: EUGENIO MOSCHETTA Vistos, etc... 

Intime-se a autora para que cumpra o disposto no art. 319, VII do CPC, 

manifestando o seu interesse ou não na audiência de conciliação, bem 

como cumpra o disposto no art. 3º, § 2º da Lei Estadual nº 7603/01 e no 

art. 463 da CNGC no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da 

justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004857-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DESTEFANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI OAB - MT0009672S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ROCHA EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004857-20.2018.8.11.0015. AUTOR: ELIAS DESTEFANI 

RÉU: CONSTRUTORA ROCHA EIRELI Vistos, etc... Cite-se a ré para que 

efetue o pagamento do débito, devidamente acrescido de 5% de 

honorários advocatícios, ou ofereça embargos, tudo no prazo de 15 dias, 

art. 701 e 702 do referido diploma. Faça constar no mandado que, no 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a devedora poderá 

requerer que lhe sejam permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês, art. 701, § 5º do CPC. Fica advertida que se no referido prazo não 

oferecer embargos, o mandado de citação converter-se-á em título 

executivo judicial, art. 701, § 2° do CPC. Havendo pagamento no prazo 

legal, a ré será isenta do pagamento de custas processuais, art. 701, § 1º 

do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 265730 Nr: 6916-66.2016.811.0015

 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: ELIANE APARECIDA CICILIATI DALL'AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO ORTEGA FERREIRA 

- OAB:18935/MT, CLEOMAR PEDRO MENEGALI - OAB:17.241-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Intimar o advogado da autora Dr. CLEOMAR PEDRO MENEGALI para que 

efetue o depósito dos honorários periciais no valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), conforme proposta apresentada pelo sr. Perito às fls. 191/199, 

ou esclareça porque não o faz, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 263950 Nr: 5934-52.2016.811.0015

 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: VALMIR ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANO VEÍCULOS - M. V. ENGERS VEICULOS 

LTDA. ME, UNIKA VEÍCULOS, BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:17329-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor Dra. DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA 

para que, querendo, no prazo de quinze dias apresente impugnação às 

contestações de fls. 73/117; 133/139 e 140/199 dos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 79505 Nr: 7896-62.2006.811.0015

 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): ROBERTO HIROYUKI UEDA ME (MERCADO 

CARAJÁS), ROBERTO HIROYUKI UEDA, CLADIS PETRIKIC

 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: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE 1ª. e 2ª. PRAÇAS

 AUTOS N.º 7896-62.2006.811.0015 CÓDIGO: 79505 - Proc. 382/2006

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial

EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO S/A

EXECUTADO(A, S): ROBERTO HIROYUKI UEDA ME (MERCADO CARAJÁS) 

e ROBERTO HIROYUKI UEDA e CLADIS PETRIKIC

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/9/2006

VALOR DO DÉBITO: R$ 378.616,18

PRIMEIRA PRAÇA: Dia 17/07/2018, às 14:00 horas.

SEGUNDA PRAÇA: Dia 31/07/2018, às 14:00 horas.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum desta Comarca, 

sito na Praça dos Três Poderes, 175 Bairro: Centro Cidade: Sinop-MT 

Cep:78550000

Fone: (66) 3531-2860

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): Um (01) lote de n.º 11, da quadra 26-C, com 

área de 604,50 metros quadrados, situado no setor comercial, na Rua 

Raposo Tavares, Centro, na cidade de Santa Carmem - MT, asfalto 

quitado, lote todo murado com grade de ferro na frente, sem benfeitorias, 

matrícula n.º 25.186 do C.R.I. de Sinop - MT e

 um (01) lote de n.º 09, da quadra 26-C com área de 604,50 metros 

quadrados, situado no setor comercial, na Rua Raposo Tavares, Centro, 

na cidade de Santa Carmem - MT, asfalto quitado, lote todo murado com 

grade de ferro na frente, sem benfeitorias, matricula n.º 25.185 do C.R.I. 

de Sinop - MT.

LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): Imóveis situados na 

cidade de Santa Carmem - MT.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 140.340,87 – em 10/05/2018

ÔNUS, RECURSO OU CAUSA PENDENTE:

 ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(ns) poderá(ão) ser 

arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. Não havendo licitantes 
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ou oferta nessas condições na primeira data, na segunda data o(s) 

bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo maior lanço, 

independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de preço 

vil (CPC, art. 891). Não havendo expediente nos dias acima designados, 

fica desde já designado o próximo dia útil para a realização do ato. Caso 

o(s) executado(a, s) e/ou seu(s) respectivo(s) cônjuge(s) não seja(m) 

encontrado(a,s) para intimação pessoal, ficam intimados do ato através do 

presente edital. Eu, Silvia Regina Gouveia, auxiliar Judiciário, digitei.

 Sinop - MT, 14 de maio de 2018.

Vania Maria Nunes da Silva

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 100624 Nr: 7630-07.2008.811.0015

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FENAVEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, GERTRUDES 

FERNANDES NAVARRO, FIRMINO NAVARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A - EM LIQUIDAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680, JULIANO DOMINGUES OLIVEIRA - 

OAB:MT-11.670-B, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065-A

 Intimar o Advogado da Apelada Dr. NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES, para apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação 

de fls. 105/151, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 215478 Nr: 15283-50.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDERA SEMENTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:OAB/MT 13.754-B, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN para 

que no prazo de cinco dias dê prosseguimento aos autos da carta 

precatória nº 10157-70.2016.811.0040, da comarca de Sorriso, 

requerendo o que entender de direito acerca da certidão negativa de fls. 

31, que poderá ser acessada na integra pelo site www.tjmt.jus.br, a fim 

de que a mesma não seja devolvida por falta de providências. 

Advertindo-o de que deverá manifesta-se diretamente no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 273245 Nr: 11802-11.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL TOMELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDINO KOCZINSKI - ESPOLIO, SALETE 

BACHMANN KOCZINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - 

OAB:OAB/MT.18491/O, SONIA MARIA ALVES SANTOS - OAB:MT/3.524 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados dos autores Drs. JOSE OLIVEIRA SILVA NETO e/ou 

SONIA MARIA ALVES SANTOS para que no prazo de dez dias, querendo, 

se manifeste sobre a contestação de fls. 127/143 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 276801 Nr: 14136-18.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO HERINGER SAUER, NILSON LEO 

SAUER, FRANCISLAINE GONÇALVES SAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI DALUZ RIBEIRO 

TABORDA - OAB:12293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO para 

que acompanhe o cumprimento da carta precatória que será enviada via 

malote digital para o Cartório Distribuidor da Comarca de Arenápolis - MT, a 

fim de que a mesma não seja devolvida por falta de providência da parte, 

bem como para que todas as manifestações referentes a mesma sejam 

realizadas diretamente naquela Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 127873 Nr: 7087-33.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE FATIMA FILIPINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO JANN - 

OAB:8730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 Intimar o advogado do autor Dr. SEBASTIÃO JANN para que no prazo de 

cinco (05) dias, efetue o depósito de 03 (três) diligências, a fim de 

proceder o cumprimento do mandado de penhora, remoção e avaliação, no 

bairro Jardim Imperial, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 223437 Nr: 1729-14.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRAS S/A INDÚSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA, FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES, JOSÉ 

MARCELO COPANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL FELÍCIO GIACOMINI 

ROCCO - OAB:246.281-SP, MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - 

OAB:144880, RODRIGO DA COSTA MARQUES - OAB:305.206-SP, 

SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUSSIAN DOS SANTOS - 

OAB:MT 19.016-A

 Intimar o advogado da autora Dr. RODRIGO DA COSTA MARQUES para 

que no prazo de cinco dias dê prosseguimento à carta precatória nº 

3408-22.2015.811.0024 da comarca de Chapada dos Guimarães- MT, 

informado a exata localização dos imóveis penhorados, a fim de que a 

mesma não seja devolvida por falta de proviências da parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 183350 Nr: 4371-28.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE INOCENCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDO SERGIO DA SILVEIRA - 

OAB:12565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Intimar o advogado do requerido Dr. JOSE EDGAR DA CUNHA BUENO 

FILHO para que no prazo de cinco dias informe nos autos os dados 

pessoais e bancários, tais como nome, cpf/cnpj, banco, conta, agência, 

etc, para fins de efetuar o levantamento do valor remanescente.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 207094 Nr: 8669-29.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. C. COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RODRIGUES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEY LUIZ HEBERLE - 

OAB:15.191/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, 

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, PAULA 

SAVARIS BEE - OAB:18674-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. EDUARDO MARQUES CHAGAS para que 

no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste e requeira o que entender de 

direito acerca da certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls.86, 

que poderá ser acessada em sua íntegra no site www.tjmt.jus.br, bem 

como, no mesmo prazo indique bens passíveisde penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 277624 Nr: 14603-94.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DO AMARAL LOURENÇO DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON TOSIN - 

OAB:86925/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. ALYSSON TOSIN para manifestar-se no 

cinco dias, requerendo o que de direito acerca da certidão lavrada pelo(a) 

Srª. Oficial de Justiça às fls. 50, que poderá ser acessada em sua íntegra 

no site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 79505 Nr: 7896-62.2006.811.0015

 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): ROBERTO HIROYUKI UEDA ME (MERCADO 

CARAJÁS), ROBERTO HIROYUKI UEDA, CLADIS PETRIKIC

 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: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Intimar o advogado do autor Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

para que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

intimação, no município de Santa Carmem, devendo para tanto recolher a 

guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – escolher a opção emissão de guia diligência – adicionar o 

número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o 

bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e 

gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior expedição de 

mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 211279 Nr: 11976-88.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO XIMENES DO NASCIMENTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUIOSHI KAWASAKI 

- OAB:OAB/MT17.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. CLAUDIO K. KAWASAKI para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro Jardim Primavera, devendo para tanto recolher a guia através do 

site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência– adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 179882 Nr: 681-88.2013.811.0015

 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: JOSE RENATO VONJONIE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE COSTA MAGALHÃES 

FEISTAUER - OAB:14.931-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A-MT

 Intimar a advogada do autor Dr.ª ALINE COSTA MAGALHÃES FEISTAUER 

para que no prazo de cinco (5) dias manifeste nos autos requerendo o 

que entender de direito quanto ao pagamento do cumprimento do acordo 

de fls. 141/143 dos autos, advertindo-a de que a não manifestação será 

compreendida como cumprido o acordo com o consequente arquivamento 

dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 169424 Nr: 4428-80.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIAL E COMERCIAL DE CEREAIS SINOP LTDA- 

(ARROZ ENGENHO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOMAS REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O, DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA 

BARRACHI - OAB:21.127-B/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 Intimar os advogados da executada Drs. ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI e/ou JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS para que no prazo de 

cinco dias se manifeste acerca da petição de fls. 125/126 e 139/140.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 88527 Nr: 6032-52.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI CELEIRO DO MT - COOPERATIVA DE CRÉDITO 

RURAL DE SORRISO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN FÁBIO DURIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 Intimar o advogado do executado Dr. ULISSES DUARTE JUNIOR, para que 

no prazo de cinco dias se manifeste e requeira o que entender de direito 

acerca da penhora/bloqueio on line, realizada em conta bancária de 

titularidade de seu constituinte, conforme fls. 164/165.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 264585 Nr: 6284-40.2016.811.0015

 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: PAULINA DA COSTA DE JESUS, HELIO DE JESUS, 

CELMA DE JESUS, VANDERLEIA DE JESUS, SEBASTIÃO DE JESUS, 

LAURA DE JESUS NEPONUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMARO INDÚSTRIA GRÁFICAS LTDA, 

JOCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO - 
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OAB:82531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Processo nº 6284-40.2016

Vistos, etc...

Trata-se de “ação de reparação de danos morais combinada com pensão 

alimentícia e pedido de tutela provisória de urgência” ajuizada por Paulina 

da Costa de Jesus e outros em face de Kamaro Indústria Gráficas Ltda e 

Jocimar Ramos de Oliveira.

Recebida a inicial, designou-se audiência de conciliação, a qual restou 

infrutífera, fls. 94/95.

Os Requeridos contestaram a ação às fls. 102/125, requerendo a 

denunciação à lide da seguradora Mafre Seguros Gerais S/A.

Com a contestação vieram documentos, entre eles, a proposta de seguro 

da Requerida Kamaro, fls. 130/131.

 Os Requerentes impugnaram a contestação às fls. 179/201.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Defiro a denunciação à lide da Mafre Seguros Gerais S/A, até porque, a 

princípio, estando o seguro devidamente pago, no tempo e modo devidos, 

é a seguradora responsável, salvo estipulação em contrário, a suportar, 

até o limite da apólice, o que o Requerido vier a despender nesta ação, em 

caso de procedência desta.

Desse modo, cite-se a Litisdenunciada, no endereço declinado pelo 

Denunciante às fls. 124/vº, devendo a citação ocorrer no prazo de dois 

meses da intimação desta decisão, sob pena de ficar sem efeito.

Não havendo manifestação da Litisdenunciada, ou não ocorrendo sua 

citação no prazo assinalado, faça-me conclusos os autos para 

deliberação.

Caso contrário, tendo contestado a denunciação, vista aos Denunciantes, 

e tendo contestado a ação, vista aos Requerentes para impugnarem a 

contestação da Denunciada, tudo no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 168163 Nr: 3071-65.2012.811.0015

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO ROBERTO QUIROGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA EXPERIAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT, DANIEL DE FREITAS PICCININI - OAB:43434/PR, RAFAEL BARION 

DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992

 Processo nº 3071-65.2012

Vistos, etc...

 Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

 Aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo de 15 dias, 

e, mantendo-se inerte, arquive-se.

 Havendo manifestação dentro do período de seis meses, desarquivem-se 

os autos, sem ônus para as partes.

 Havendo pedido para cumprimento de sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação em 15 dias, sob pena de multa de 

10% sobre o valor da condenação e mais honorários advocatícios em 

10%, ficando ciente que findo o prazo sem pagamento inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação, 

conforme art. 525 do CPC.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 175441 Nr: 11034-27.2012.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL GALVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS, 

GERENCIAIS EDUC. DE SINOP - FIS - UNIC INDUSTRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:11316-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT

 Processo nº 11034-27.2012

Vistos, etc...

 Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

 Aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo de 15 dias, 

e, mantendo-se inerte, arquive-se.

 Havendo manifestação dentro do período de seis meses, desarquivem-se 

os autos, sem ônus para as partes.

 Havendo pedido para cumprimento de sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação em 15 dias, sob pena de multa de 

10% sobre o valor da condenação e mais honorários advocatícios em 

10%, ficando ciente que findo o prazo sem pagamento inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação, 

conforme art. 525 do CPC.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 84329 Nr: 1775-81.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTILIA PEREIRA DE BACO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:4246/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 

OURIVES (Defensor Público do Estado) - OAB:MT

 Processo nº 1775-81.2007

Vistos, etc...

Cumpra-se a decisão de fls. 105.

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.: 192478 Nr: 14174-35.2013.811.0015

 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: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA APARECIDA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 14174-35.2013

Vistos, etc...

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop Ltda ajuizou “ação ordinária de 

locupletamento ilícito” em face de Valeria Aparecida Araujo.

Entre um ato e outro, as partes, petição de fls. 66/68, informaram que se 

compusera amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

suspensão da ação.

 Por fim, por petição de fls. 73, a Autora informou que o acordo foi 

devidamente cumprido.

Diante disso, homologo por sentença o acordo celebrado às fls. 66/68, 

julgando extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do C.P.C.

Defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram a exordial 

solicitado pela parte Autora às fls. 73, mediante cópia e termo nos autos.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

Ficam as partes isentas das custas remanescentes, art. 90, § 3º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se 

com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO
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Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 91420 Nr: 8738-08.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR FRANCO

 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 LUIS PEREIRA 

GONZALEZ - OAB:34937/PR

 Processo nº 8738-08.2007

Vistos, etc...

Proceda-se com a busca de bens em nome do Executado, através do 

sistema INFOJUD.

Com as respectivas respostas, intime-se o Exequente para que, no prazo 

de 10 dias, requeira o que entender de direito, sob pena de extinção.

Com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para 

deliberação.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 62694 Nr: 2396-49.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO SILVEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA GABRIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT

 Processo nº 111/2005

Vistos, etc...

Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico que a executada não possui bens passiveis de penhora.

Pelo que se depreende das diversas tentativas infrutíferas de penhora 

online e buscas de bens, o feito tramita há mais de onze anos sem a 

localização de bens da devedora, razão pela qual, com fundamento no art. 

921, III do CPC, suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um 

ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou a executada requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do CPC).

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 196610 Nr: 18339-28.2013.811.0015

 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: POSTO DE MOLAS NORTÃO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES DOMINGOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA FINGER 

MASCARELLO - OAB:OAB/MT 9.669-A, LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072

 Processo nº 18339-28.2013

Vistos etc...

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, além das já 

constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de 

dez 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 163876 Nr: 11809-76.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO LEITZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIS ZANON - OAB:OAB/MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 11809-6.2011

Vistos etc...

Banco de Lage Landen Brasil S/A opôs embargos de declaração em face 

da sentença proferida às fls. 220, alegando que há omissão, tendo em 

vista que no acordo celebrado às fls. 180/187, o pagamento das custas 

processuais seria suportado pelo Executado.

PASSO A DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem restrito cabimento, pois se prestam 

apenas a retirar do julgado os vícios da omissão, obscuridade, 

contradição e corrigir erro material, conforme artigo 1.022, incisos I, II e II, 

do Novo Código de Processo Civil.

 In casu, verifico que assiste razão ao Embargante, uma vez que no 

decisum impugnado equivocadamente houve contradição quanto a 

condenação nas custas processuais, de modo que dou provimento aos 

aclaratórios opostos a fim de sanar a contradição.

 Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para fazer constar o 

seguinte provimento: “custas pelo Executado e honorários advocatícios 

pelas partes.

No mais, mantenho incólume o restante da sentença embargada.

P.R.I.C.

 Sinop/MT, 14 de maio de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 109492 Nr: 1821-02.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIA TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Processo nº 117/2009

Vistos, etc...

 Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

 Aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo de 15 dias, 

e, mantendo-se inerte, arquive-se.

 Havendo manifestação dentro do período de seis meses, desarquivem-se 

os autos, sem ônus para as partes.

 Havendo pedido para cumprimento de sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação em 15 dias, sob pena de multa de 

10% sobre o valor da condenação e mais honorários advocatícios em 

10%, ficando ciente que findo o prazo sem pagamento inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação, 

conforme art. 525 do CPC.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 152019 Nr: 342-03.2011.811.0015

 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: MARCIA GALVÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO NACIONAL DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - SPC BRASIL, BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT

 Processo nº 342-03.2011

Vistos, etc...

 Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

 Aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo de 15 dias, 

e, mantendo-se inerte, arquive-se.

 Havendo manifestação dentro do período de seis meses, desarquivem-se 

os autos, sem ônus para as partes.

 Havendo pedido para cumprimento de sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação em 15 dias, sob pena de multa de 

10% sobre o valor da condenação e mais honorários advocatícios em 

10%, ficando ciente que findo o prazo sem pagamento inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação, 

conforme art. 525 do CPC.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 223554 Nr: 1798-46.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMP TOSHIBA S.A, EXTRALUZ MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA - OAB:MT/16.853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523/MT, RENATO DE BRITTO GONÇALVES - OAB:SP-144.508

 Processo nº 1798-46.2015

Vistos, etc...

Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

 Após, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, além 

das já constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo 

de dez 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.: 168257 Nr: 3228-38.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE FREITAS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOOGLE DO BRASIL INTERNET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT, VANDERSON PAULI - OAB:MT - 13534 / O, 

VITOR MENDES NUNES FILHO - OAB:14037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, FABIO RIVELLI - OAB:OAB/MT 19023-A, GUILHERME 

CARDOSO SANCHEZ - OAB:257.385/SP

 Processo nº 3228-38.2012

Vistos, etc...

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido às fls. 193, intimando-se 

pessoalmente a exequente.

Considerando que a executada quitou integralmente a dívida, julgo extinta 

a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC.

Custas pela Executada.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002745-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça, para o cumprimento do Mandado (Bairro: Jardim Boa 

Esperança, em Sinop-MT), devendo a referida importância ser paga na 

forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a 

seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Just iça do Estado do Mato Grosso (www.t jmt . jus.br : 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Sinop-MT, 16 

de maio de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001792-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SHOJI MANZANO NOGAMI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes para que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem 

produzir além das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, 

sob pena de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado. Sinop-MT, 16 de maio de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 173509 Nr: 8717-56.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH DOS SANTOS COSTA, SILAS RODRIGUES 

DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE 
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SINOP - HOSPITAL SANTO ANTONIO, CLÉSIO ANTONIO SOUSA 

CARVALHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15.677-MT, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES 

- OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAÍAS RAMOS FRANÇA - 

OAB:MT/16.144, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT, 

SONIA MARIA ALVES SANTOS - OAB:MT/3.524 - B, WALMIR ANTONIO 

PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Processo nº 8717-56.2012

Vistos, etc...

Defiro o pedido de fls. 393, e consequentemente redesigno a audiência 

que seria realizada em 16/05/2018 para o dia 18/12/2018 às 13:30 horas, 

devendo as partes e testemunhas a ela comparecer para prestarem 

depoimento.

Intime-as, constando do mandado as advertências do art. 385, § 1º do 

C.P.C.

Observem as partes o disposto no art. 455 e parágrafos do novo CPC, 

para, se for o caso, fazer incidir a norma do parágrafo 4º do referido 

artigo.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 75042 Nr: 3453-68.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMAZÉNS GERAIS BENDER MACHADO 

LTDA., ELISANGELA APARECIDA DA COSTA, ANTONIO ROGERIO 

BENDER MACHADO, WANDERLEY DOS SANTOS FELICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367/MT, PLÍNIO FRANCISCO BERGAMASCHI 

JÚNIOR - OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que o exequente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento.Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC, deve o exequente comprovar que não possui condição de 

efetuar o pagamento das custas/despesas processuais sem prejuízo do 

próprio sustento. Nesse sentido:"AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO 

DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — 

AUSÊNCIA DE PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. À vista do exposto, 

intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento da gratuidade.Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 187745 Nr: 9017-81.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO TOCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANI APARECIDO RODRIGUES TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT/9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:11109-A/MT

 Defiro o pedido de fls. 160/161. Expeça-se mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfazer o crédito 

exequendo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 129905 Nr: 9120-93.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUMAT INDUSTRIA E COM. MADEIRAS 

LTDA., MARCELO LUIZ TONIAL

 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: JOEL QUINTELLA - OAB:9.563 

-OAB/ MT

 Verifico que os executados foram devidamente citados da execução, às 

fls. 33, entretanto, não pagaram o débito.Destarte, cabível a penhora de 

ativos financeiros, uma vez que o artigo 835 do CPC estabelece a 

preferência do dinheiro na ordem de constrição, por meio da penhora ”on 

line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e consoante regulamentação do 

respectivo procedimento eletrônico pela Corregedoria Geral da Justiça 

deste Estado. A propósito(...) Assim, DEFIRO o pedido de penhora de 

ativos financeiros (fls. 340/341) em nome dos executados BRUMAT 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. – CNPJ nº 

003.793.302/0001-52 e MARCELO LUIZ TONIAL – CPF nº 913.126.551-00, 

até o limite do crédito exequendo (R$ 151.351,48 – cento e cinquenta e um 

mil trezentos e cinquenta e um reais e quarenta 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.Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o 

exequente em 10 (dez) dias.Intime-se.Sinop/MT, 14/05/2018GIOVANA 

PASQUAL DE MELLOJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 263789 Nr: 5854-88.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS PELISSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CORREA 

MINHOTO - OAB:177.277/SP, FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353 - SP, 

ORIVAL GRAHL - OAB:6266/SC

 Ante o pedido de fls. 700/703, acerca do levantamento do valor 

depositado às fls. 688/689 (R$ 3.189.756,00), tido como incontroverso, 

manifeste-se a executada Mpfre Seguros Gerais S/A, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de presunção da sua concordância com o 

levantamento.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 87816 Nr: 5251-30.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO ITAMARATI VANGUARD LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE ARRUDA PINTO TRANSPORTE, JOSE 

DE ARRUDA PINTO, JÚLIO ALBERTO PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERONATTO - 

OAB:8916/MT, HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 166/167. Oficie-se ao TRE MT solicitando as 

informações acerca do ultimo local de votação o justificação do 

executado.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello
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 Cod. Proc.: 187186 Nr: 8403-76.2013.811.0015

 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: UBETO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUCAMPO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA, PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA, GMA COMERCIO DE 

GRÃOS LTDA, CANDIDO DA SILVA E CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6.716, HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - 

OAB:12867, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO as 

REQUERIDAS para em cinco dias efetuar o preparo da carta precatória a 

ser expedida para TAPURAH-MT para citação da denunciada CÂNDIDO 

DA SILVA E CIA LTDA, tendo em vista que a carta de citação foi devolvida 

com a alínea: "6-não procurado" (fls. 149 e verso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 85231 Nr: 2675-64.2007.811.0015

 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: HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRADIÇÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E 

COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT, ULISSES DUARTE JUNIOR - OAB:MS/6.877, 

VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para em cinco dias manifestar, tendo em vista que a 

carta de citação foi devolvida (fls. 130 e verso).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 79772 Nr: 8130-44.2006.811.0015

 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: NEUSA M. B. DA SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, GLAUCO DE GÓES 

GUITTI - OAB:OAB/MT 10320-B, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - 

OAB:8194-A/MT

 01. Com relação ao requerimento de fls. 358 não existe razão ao 

requerido, uma vez que o banco foi intimado para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito pela 3ª Câmara de Direito Privado do 

TJMT, às fls. 350/351, quedando-se inerte (fls. 352).

 02. No tocante ao pedido de cumprimento de sentença (fls. 362), em se 

tratando de honorários advocatícios, deverá ser pleiteado pelo advogado, 

em nome próprio. Aguardem-se por 10 (dez) dias.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 198694 Nr: 1573-60.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SOUSA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/BA 1095-A, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para em cinco dias manifestar, tendo em vista que a 

carta de intimação foi devolvida (fls. 64 e verso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 215498 Nr: 15297-34.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 350,00 referente 

RESSARCIMENTO da diligência do (a) Senhor (a). Oficial de 

Justiça,conforme requerido na certidão de fl. 111 e mais R$42,00 

referente diligência para expedição de novo mandado de citação a ser 

cumprido no endereço informado à fl. 111, devendo as referidas 

importâncias serem pagas EM GUIAS DISTINTAS e na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 325494 Nr: 6646-71.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE CRISTHINA ZECCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. PEREIRA COMÉRCIO (COMERCIAL SÃO 

JOÃO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A, JESSICA CAROLINE SILVA - OAB:19721 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para proceder com a indicação dos sócios da 

empresa A. J. Pereira Comércio (Comercial São João) no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção do feito.

Procedida a indicação dos sócios, inclua-os no polo passivo da ação; bem 

como, providencie-se a citação, nos termos decisão de fls. 12.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 116558 Nr: 8920-23.2009.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEALMIR SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9069-A/MT, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consulta ao Sistema Apolo, verifico a existência de endereço do 

requerido, na Rua Canido Portinari, 33, Residencial Mondrian, município de 

Sinop/MT, no qual não foi tentada a citação.

Desta forma, cumpra-se a liminar, no endereço supracitado, nos termos da 

decisão de fls. 20/21.

Restando infrutífera a diligência nos endereços mencionados, defiro o 
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pedido de fls. 82 e determino a busca de endereço de DEALMIR 

SALVADORI – CPF nº 897.559.130-68, através dos Sistemas INFOJUD e 

BACENJUD.

Após, intime-se o requerente para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 243191 Nr: 14007-47.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/MT 9975-A, VINÍCIUS DUARTE BARNES - OAB:OAB/RS 

56.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222

 Atendidas as disposições contidas no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, 

com a expressa estimação pecuniária do valor do bem (fls. 440v), defiro o 

requerimento de fls. 436/440 e converto a Ação de Busca e Apreensão 

em Ação de Execução.

Cite-se a parte devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes 

para a garantia da execução (art. 829, caput, e 830, c.c. art. 831, ambos 

do CPC).

Para as hipóteses de pronto pagamento ou não oferecimento de embargos 

à execução, fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela 

metade em caso de satisfação integral da dívida no prazo a que alude o 

art. 829, caput, do CPC. (§1º, do art. 827, do CPC).

Procedida à citação, deverá o Oficial de Justiça devolver em cartório a 

primeira via do mandado para fins de contagem do prazo para oposição de 

embargos, retendo consigo a segunda via, para efeito de penhora.

Não paga a dívida no prazo legal, deverá o Sr. Oficial de Justiça, proceder 

à penhora e respectiva avalição de tantos bens quantos bastem para 

satisfação do crédito, intimando o devedor e seu cônjuge, caso a penhora 

recaia em bem imóvel, conforme dispõe o artigo 841 do Código de 

Processo Civil.

Se o Oficial de Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bem quantos bastem para garantir a execução, procedendo-se nos 

termos do art. 830, do CPC.

Cientifique-se o executado de que poderá, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor à 

execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 915 e 919, do CPC).

Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo 

o débito e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em 

execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja 

admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, 

CPC).

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 180794 Nr: 1637-07.2013.811.0015

 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: AGOSTINHO TOMÁS VICENTE CORREIA, J. A 

COMÉRCIO DE PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO TOMÁS VICENTE CORREIA, J. A 

COMÉRCIO DE PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angeliza Neiverth - 

OAB:MT/13.851, CLAYTON OUVERNEI - OAB:13051/MT, FLAVIO DE 

PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967, MARCELO SEGURA - 

OAB:MT/4.722 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELIZA NEIVERTH - 

OAB:MT/ 13.851, CLAYTON OUVERNEI - OAB:13051/MT, FLAVIO DE 

PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967, MARCELO SEGURA - 

OAB:MT/4722-A

 Tendo em vista que o requerido quedou-se inerte quando intimado para 

especificar as provas que pretendia produzir, conforme certidão de fls. 

234, declaro precluso o depoimento pessoal do autor. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

PEDIDO DE PROVA NÃO REITERADO EM MOMENTO OPORTUNO. 

PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. I - O pedido 

genérico de provas feito na petição inicial deve ser reiterado e justificado 

quando do saneamento do processo, aberta a oportunidade pelo 

magistrado, sob pena de preclusão. II - Impõe-se a manutenção dos 

honorários advocatícios arbitrados em valor condizente à complexidade da 

causa, à presteza do trabalho profissional bem como ao dispêndio de 

tempo exigido para o serviço, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC.”. 

(TJ-MG - AC: 10026100002604001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data 

de Julgamento: 18/02/2014, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/02/2014) Grifei.

Assim, aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento, 

conforme determinado às fls. 215/218.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 97687 Nr: 4728-81.2008.811.0015

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREBRAS CONSTRUTORA E METAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

AUTOR para em cinco dias manifestar, tendo em vista que a carta de 

citação foi devolvida com a alínea: "3-não existe o número" (fls. 85 e 

verso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158390 Nr: 5580-03.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP, ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo o 

AUTOR para em cinco dias manifestar sobre petição de fls. 351/352.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 185687 Nr: 6837-92.2013.811.0015

 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: JORCELI AMÉLIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES - OAB:OAB/MT 7.819, FELIPE ANDRES 

ACEVEDO IBANEZ - OAB:206.339/SP, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/ MT 8530-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo as 

PARTES para em cinco dias manifestarem, face ao retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 219852 Nr: 18229-92.2014.811.0015
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 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: PEDRO REINALDO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON ANDRADE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT, GEORGE HEVERTON ANTONIO SILVA - 

OAB:16849/MT

 (...) De outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto 

constante da peça de defesa, às fls. 32/39. Considerando que o requerido 

decaiu na maior parte dos pedidos, condeno-o ao pagamento das 

custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, §2º do Novo Código de Processo Civil, cuja a 

exigibilidade de tais verbas fica sobrestada, pois concedo o pedido de 

justiça gratuita formulado na contestação.Transitada esta em julgado, 

pagas as custas, se nada for requerido, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sinop/MT, 15 

de maio de 2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 211604 Nr: 12230-61.2014.811.0015

 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: LUIZ CARLOS KLAUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070 - MT, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A-MT

 (...) À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, para o fim de declarar a inexistência do débito, objeto da 

lide, determinando a baixa do protesto om relação ao débito discutido nos 

autos, devendo, para tanto, ser expedido o necessário.Tendo em vista 

que a requerida não se insurgiu contra o cancelamento do protesto e que 

não foi reconhecida a sua responsabilização quanto à manutenção do 

protesto, condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Novo Código de 

Processo Civil. Entretanto, a cobrança de tais verbas fica sobrestada, por 

se tratar de beneficiário da justiça gratuita.Transitada esta em julgado, 

providencie-se o cancelamento do protestos e arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 15 de maio de 2018.GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 119816 Nr: 12250-28.2009.811.0015

 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: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI ORLANDO RANOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:MT/12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dê vista dos autos a Defensoria Pública para que se manifeste, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acerca do pedido de fls. 83.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 217560 Nr: 16687-39.2014.811.0015

 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: IVANETE ALVES DOS SANTOS, JORGE MARCOS 

ROQUE DE FARIA, SEBASTIÃO JANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE MARCOS ROQUE DE 

FARIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se os requerentes, PESSOALMENTE e POR SEUS ADVOGADOS, 

a darem andamento no feito, indicando o endereço do requerido, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 226349 Nr: 3535-84.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA. DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

RCI BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA LAURA PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SABRINA TOCHETTO - 

OAB:11234/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar 

rescindido o contrato firmado entre as partes (fls. 14/16), consolidando 

nas mãos da parte requerente o domínio e a posse plena do veículo 

descrito na inicial (Renault Duster Dynamique 2.0; 2013/2013; CHASSI 

93YHSR2LAEJ903435, Placa OBF-6639, cor: preto), cuja apreensão 

liminar torno definitiva, sendo facultada a venda a terceiros, após o 

trânsito em julgado da sentença.Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

sobre o valor da causa corrigido, nos termos do artigo 85, §2º do Código 

de Processo Civil de 2015. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica 

suspensa, eis que concedo à requerida o beneficio da assistência 

judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 240383 Nr: 12223-35.2015.811.0015

 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: LUIZ KENJI UMENO ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A, MARTA CORDEIRO DE 

OLIVEIRA, ISAIAS ROMEIRO, VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS RENATA DÂMASO DOS 

REIS UMENO - OAB:15.560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MANTUANO PRINCIPE - 

OAB:181.783, ANDRE TAVARES - OAB:109367/RJ, JOÃO SAULO DA 

SILVA COLMATI - OAB:OAB/MT 5.424-B

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e dois 

reais) referente à diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado de Citação dos requeridos, devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 
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§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 157327 Nr: 4450-75.2011.811.0015

 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: ADEMIR ROSA SAUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

GAZIN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME LANGER - OAB:14180, 

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO - OAB:17.493-MT, MÁRCIA ANA 

ZAMBIAZI - OAB:11106-B/MT, ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE 

VARGAS - OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO SILVA BRETAS - 

OAB:31997/PR, CELSO NOBUYUKI YOKOTA - OAB:33389/PR

 INTIMAÇÃO do AUTOR para em cinco dias manifestar, tendo em vista que 

as sentenças transitaram em julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 123862 Nr: 3075-73.2010.811.0015

 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: PAULO HENRIQUE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON MARCHIORO, SONILDE MACHADO DE 

LIMA MARCHIORO, OLDAIR MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE VINICIUS FERNANDES DE 

ABREU - OAB:12390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT/15.848-A, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 INTIMAÇÃO do AUTOR para em cinco dias manifestar, tendo em vista que 

a sentença transitou em julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 179818 Nr: 611-71.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMAR TADEU PERUZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCI BELLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, PAULO MORELI - OAB:17.760-MT

 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE para em dez dias dar andamento ao feito, sob 

pena de arquivamento, juntando demonstrativo atualizado do débito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004019-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMAG INSTALACOES ELETRICAS LTDA (EXECUTADO)

JOSE JONATAN DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JORGE MAIKEL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004019-77.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003942-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA DO NASCIMENTO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1003942-68.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentado nos autos. Designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 02/08/2018, às 14h00min, a ser realizada pelo 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum 

local, sala 40. Cite-se a parte requerido, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004146-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO SALVADOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004146-15.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentados pela requerente. Tendo em vista que se trata 

de pretensão de recebimento de eventual diferença relativa ao seguro 

DPVAT por incapacidade, a realização de prova pericial é essencial ao 

deslinde do feito. Ademais, é sabido que a viabilização de acordo entre as 
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partes depende da realização de tal prova, de modo que, a fim de dar 

maior celeridade ao feito e visando obter a composição entre as partes, 

determino a produção de prova pericial, que deverá ser realizada pelo IML, 

a fim de quantificar o percentual das lesões decorrente do acidente de 

trânsito. Oficie-se ao IML comunicando a nomeação de um dos médicos 

daquela instituição para a realização da perícia, enviando cópia dos 

quesitos a seguir expostos, solicitando que o laudo seja enviado a este 

juízo no prazo de 30 (trinta) dias: 1) As lesões apontadas pela autora são 

decorrentes de algum acidente, mormente o mencionado na inicial? 2) Em 

razão da lesão, está a parte autora impossibilitada de exercer qualquer 

atividade laboral e cotidiana? 3) A referida lesão resultou em invalidez ou 

incapacidade permanente para a parte autora? Tal invalidez/incapacidade 

é definitiva ou provisória? 4) Havendo invalidez/incapacidade, qual o grau 

de extensão, de acordo com o disposto na tabela emitida pelo CONSELHO 

NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS – CNSP? A parte autora deverá 

comparecer perante o IML, com os documentos necessários, a fim de se 

submeter à perícia, no prazo de 10 (dez) dias. Vindo o laudo aos autos, 

designe a Sra. Gestora data para a audiência de tentativa de conciliação, 

a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, no Fórum local. Cite-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-o de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado 

de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo a requerente 

na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004750-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR JOAO KAVASKI (EXECUTADO)

ELIZEU LOPES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004750-73.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004753-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORBERTO MARCONI BAIONI (EXECUTADO)

VALDINEY BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004753-28.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004490-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAITY ALLYNE DE MORAES BRAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004490-93.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004591-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELESSANDRA SILVA DE ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004591-33.2018.8.11.0015 Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada na notificação extrajudicial. Deste modo, resta 

preenchido o requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 

911/69, o que autoriza a medida pretendida. Assim, com fundamento no 

art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência, 

CONCEDO A LIMINAR pretendida, determinando a busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial. Expeça-se o competente mandado, 

depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às 

cominações legais de fiel depositário. Por ocasião do cumprimento do 

mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). Cite-se a parte 

requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após executada a 

liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus. Advirta-a, ainda, de que poderá 

contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução 

da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

aduzidos na inicial. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004265-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO PRUDENCIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRUZMAT TRATORES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004265-73.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentado nos autos. Designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 19/07/2018, às 16h00min, a ser realizada pelo 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum 

local, sala 40. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 265896 Nr: 7017-06.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

Rodrigues - OAB:OAB/MT 19060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Processe-se em segredo de justiça.

2. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, em conformidade com o art. 99, 

§ 3º, do Código de Processo Civil. O benefício compreende as isenções 

constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil.

3. Cite-se e intime-se pessoalmente o executado, pessoalmente, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito, em 

conformidade com o art. 523, “caput”, do Código de Processo Civil.

3.1. Se o executado não efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 

(quinze) dias, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, junte aos autos demonstrativo de débito discriminado e atualizado, 

em conformidade com o art. 524 do Código de Processo Civil, acrescido de 

eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) sobre o débito, sob pena de não expedição de mandado de 

penhora e avaliação, em conformidade com o art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

3.2. Após a juntada aos autos do demonstrativo de débito discriminado e 

atualizado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens 

quantos bastem para pagamento do débito atualizado, acrescido de 

eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) sobre o débito, em conformidade com o art. 523, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

4. Com a juntada do mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, sob pena de arquivamento.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 260750 Nr: 4139-11.2016.811.0015

 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: VCDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELAINE DA SILVA BARBOSA 

DE LIMA - OAB:16.619/O-MT, RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVERA 

- OAB:MT/15.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO BANDELOW DE LIMA - 

OAB:16956-MT, TATIELE ALBRING - OAB:18.703/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Ciente da decisão monocrática proferida pelo E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (fls. 108/110).

2. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 22 de agosto de 2018, às 16h00min, nos termos do artigo 357, § 3º do 

Código de Processo Civil.

3. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

4. Notifique-se o Ministério Público.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 174247 Nr: 9625-16.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GS, JES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT/9084-A, GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - OAB:19757/O, 

ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA BARBERINO 

MOREIRA MUNIZ - OAB:20339/O, RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Proceda-se a vinculação dos valores ao presente feito e, em seguida, 

expeça-se o atinente alvará, devendo o montante ser depositado na conta 

indicada à fl. 172.

2. Cumprida as determinações acima, encaminhem-se os autos para o 

Contador Judicial para atualização do débito alimentar.

3. Em seguida, ante o lapso temporal decorrido, determino a intimação 

pessoal do executado, no endereço indicado à fl. 178, para que, no prazo 

de 03 (três) dias, efetue o pagamento das prestações da obrigação 

alimentar em atraso, prove que já o fez ou justifique a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de protesto do pronunciamento judicial e, em especial, 

prisão em regime fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, caso o 

débito alimentar compreenda alguma das ultimas 03 (três) prestações 

alimentícias, em conformidade com o art. 528, “caput” e §§ 1º, 3º, 4º e 7º, 

do Código de Processo Civil.

4. Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve manifestação do 

executado, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

5. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

6. Ao final, voltem-me conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 18982 Nr: 1742-43.1997.811.0015

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE MARCOS ROQUE DE 

FARIA - OAB:17293-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE MARCOS ROQUE DE 

FARIA - OAB:17293-MT

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a petição de fls. 42/69, formulada pelas partes, consigno 

que, em que pese à argumentação dos requerentes, oportuno ressaltar 

que o instituto da preclusão, explicando tratar-se da perda da faculdade 

de realizar determinado ato no processo, envolve as partes e o Juiz. 

Nesta última hipótese o ordenamento jurídico impede que o magistrado 

decida de novo qualquer questão que já tenha sido objeto de decisão 

anterior. A doutrina denomina este fenômeno de preclusão “pro judicato”, 

prevista no ordenamento jurídico no artigo 507 do Código de Processo 

Civil, “in verbis”:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já 

decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

1.1. Assim se manifesta Nelson Nery Junior in Código de Processo Civil 

Comentado, RT, 6ª ed., p. 778:

“Preclusão pro judicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, 

também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto 

impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão 

decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de 

preclusão pro judicato”.

2. No presente caso, a parte requerente vem pugnar que seja decretado o 

divórcio do casal e a partilha dos bens, vez que foi prolatada sentença 

sem resolução de mérito (fl. 35-verso), entretanto, não é possível, 

analisando o fato e enquadrando a proibição constante diante da 

ocorrência da preclusão "pro judicato", o que deveria ser requerido por 

medida judicial adequada.

3. Por tal razão, deixo de apreciar a petição de fls. 42/69 formulada pela 

parte autora, ante o fato de já ter sido proferida sentença nos autos.

4. No mais, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 315266 Nr: 17817-59.2017.811.0015

 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: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTINA MATRIZ PEREIRA EWERTON - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Apense-se o presente feito aos autos sob n. 3211.31.2014.811.0015 

(Código do Apolo 200566) e, em seguida, voltem-me conclusos.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 213349 Nr: 13689-98.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHDODB, CDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSE DE LURDES 

WACHKOWSKI - OAB:17.110-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Proceda-se a vinculação dos valores ao presente feito e, em seguida, 

expeça-se o atinente alvará, devendo o montante ser depositado na conta 

indicada à fl. 100.

2. Considerando que decorreu o prazo para pagamento do parcelamento 

do débito alimentar, determino a intimação da parte exequente, por meio de 

sua advogada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis.

3. Decorrido o prazo acima, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

4. Em seguida, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 300115 Nr: 8507-29.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQSDS, MQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MACEDO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 15.845, ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - 

OAB:20919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, ante a nova documentação juntada ao feito, 

verifica-se, portanto, que trata-se de execução de título executivo 

extrajudicial, devendo tramitar de forma autônoma.

2. Destarte, conforme delineado na decisão interlocutória de fl. 16, item 

“4”, intime-se a parte exequente, por meio de suas advogadas, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, promova a distribuição dos presentes autos 

junto ao Sistema PJ-e, sob pena de cancelamento da distribuição.

3. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 264224 Nr: 6081-78.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE RANECO - OAB:OAB/MT 

17.579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que o título executivo judicial deve ser 

executado nos mesmos autos da ação de conhecimento em que proferida 

a sentença, INDEFIRO a petição inicial e, por conseguinte, com fulcro no 

artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, 

sem resolução do mérito.Sem custas. Sem condenação em honorários 

advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 63246 Nr: 2944-74.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVMDR, MAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LANOT HOLSBACH - 

OAB:OAB/MT 20.112-B, LUIZ SERGIO ROSSI - OAB:10089, PAULA 

ALESSANDRA ROSSI GEGLINI - OAB:10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)3. Por tais razões, determino a citação e intimação pessoal do 

executado para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento das 

prestações da obrigação alimentar concernente aos meses de abril, maio 

e junho de 2017, prove que já o fez ou justifique a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de protesto do pronunciamento judicial e, em especial, 

prisão em regime fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, caso o 

débito alimentar compreenda alguma das 03 (três) prestações anteriores 

ao ajuizamento da execução, em conformidade com o art. 528, “caput” e §

§ 1º, 3º, 4º e 7º, do Código de Processo Civil.4. Concomitantemente, 

determino a intimação pessoal do executado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito referente aos meses de 

dezembro de 2016 a março de 2017, bem como 50% (cinquenta por cento) 

do material escolar referente ao ano de 2017 e eventuais custas 

processuais, em conformidade com o art. 523, “caput”, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 244928 Nr: 15047-64.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETEVALDO CLEVERSON 

CANCIO BALBINO - OAB:18.827-MT

 Vistos em correição permanente.

1. Recebo o cumprimento de sentença de fls. 136/140.

2. Intime-se pessoalmente o executado, pessoalmente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito, em conformidade com 

o art. 523, “caput”, do Código de Processo Civil.

2.1. Se o executado não efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 

(quinze) dias, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, junte aos autos demonstrativo de débito discriminado e 

atualizado, em conformidade com o art. 524 do Código de Processo Civil, 

acrescido de eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento) sobre o débito, sob pena de não expedição de 

mandado de penhora e avaliação, em conformidade com o art. 523, § 1º, 

do Código de Processo Civil.

2.2. Após a juntada aos autos do demonstrativo de débito discriminado e 

atualizado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens 

quantos bastem para pagamento do débito atualizado, acrescido de 

eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) sobre o débito, em conformidade com o art. 523, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

3. Com a juntada do mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, sob pena de arquivamento.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 314488 Nr: 17276-26.2017.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ AMANCIO DE CARVALHO 

- OAB:6019-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a remessa dos presentes autos para este Juízo em razão 

do declínio de competência, determino a intimação da parte autora, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize os 

requerimentos que entender cabíveis, conferindo regular prosseguimento 

ao feito, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

2. Após, voltem-me os autos conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 123852 Nr: 3065-29.2010.811.0015

 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 FERREIRA IGNACIO, MANOEL 

FERREIRA DA SILVA, GEORGE CRISTHIAN FAZOLLO, JOSE FERREIRA DA 

SILVA, MARIA DE LOURDES FAZOLLO, RONNIE JEFFERSON FAZOLLO, 

CELSO IGNACIO DA SILVA, MARIA APARECIDA FERREIRA IGNACIO, 

LAUDICEIA LISBOA CORREA FAZOLLO, ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA, 

GENECI FERREIRA DA SILVA, DANIEL FERREIRA DA SILVA, EDITE 

FERREIRA DA SILVA GROFF, LUZINETE DA SILVA RIBEIRO, MARIA 

APARECIDA BARBOSA, REGINALDO BARBOSA ROSA, JOSEFA 

FERREIRA DA SILVA - FALECIDA, MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA, 

LUZIMAR FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA DA SILVA (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Intime-se novamente a inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, cumpra integralmente o item 04 da decisão interlocutória de fl. 152, 

sob pena de arquivamento dos autos.

02. Após o cumprimento do item 01 da presente decisão interlocutória, 

retornem-me os autos conclusos para a prolação de sentença.

03. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 181288 Nr: 2193-09.2013.811.0015

 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: CJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJ-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha 
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de fl. 06, destes autos de inventário dos bens deixados por Carlos 

Joergensen, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, 

salvo erro ou omissão e ressalvando direitos de terceiros.

2. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se formal de partilha. 

Concomitantemente, com fulcro no art. 659, § 2º, do Código de Processo 

Civil, intime-se a Secretaria de Estado de Fazenda para que efetue o 

lançamento administrativo do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e 

Doação – ITCMD e de outros tributos porventura incidentes no caso. Após, 

arquive-se, observadas as formalidades legais.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012266-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES (REQUERENTE)

EMILIO DIVINO RODRIGUES (REQUERENTE)

LEANDRO MUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE DESTRI OAB - MT0020028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1012266-81.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 26.218.353,43; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[AQUISIÇÃO, ATOS UNILATERAIS]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: LEANDRO MUSSI, EMILIO DIVINO 

RODRIGUES, TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES Parte Ré: MUNICIPIO DE 

SINOP O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa 

Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO Id. 

13237744, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 16 de 

maio de 2018. Atenciosamente, MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUZA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 

SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000989-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA GIRARDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL OAB - MT0006224A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1000989-34.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 11.324,50; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[PENSÃO POR MORTE (ART. 

74/9), CONCESSÃO, DATA DE INÍCIO DE BENEFÍCIO (DIB), PARCELAS DE 

BENEFÍCIO NÃO PAGAS]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

SONIA GIRARDI Parte Ré: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO Id. 13235855, 

conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 16 de maio de 2018. 

Atenciosamente, MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUZA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003943-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1003943-53.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 49.400,49; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA 

AMBIENTAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: PAULO 

RENATO COELHO Parte Ré: ESTADO DE MATO GROSSO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO Id. 13216378, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 16 de maio de 2018. Atenciosamente, 

MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA 

POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 185049 Nr: 6157-10.2013.811.0015

 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: JOSE DIONIZIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 15 de maio de 2018.

Maria Luísa Ortegal de Souza

 Em substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 264405 Nr: 6181-33.2016.811.0015

 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: JAQUELINE CONCEIÇAO DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no 

sentido de: a) RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO 

da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 
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municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 191066 Nr: 12692-52.2013.811.0015

 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: VALTER MARIO ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:13619-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 15 de maio de 2018.

Maria Luísa Ortegal de Souza

 Em substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 151566 Nr: 12635-39.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REI DOS PARAFUSOS LTDA ME, GILBERTO 

LUIS COSTA, ADRIANE INÊS RIEGER, CLAUDISMAR SECCHI, GILMAR LUIS 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos acerca da certidãoo do Ofical de Justiça, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 128013 Nr: 7228-52.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME CARLOS KOTOVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANOR POMPILIO CORREA DE 

BARROS - OAB:15504, LEONARDO PAULI GONÇALVES - 

OAB:14286/MT, RENATO DE CARVALHO DOS REIS - OAB:14770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Ordem de 

Serviço nº 003/2016, abro vistas a(o) Procurador(a) da parte Exequente, 

para que, informe este juízo, os dados bancários do Exequente, bem como 

do seu procurador, para no momento oportuno, proceder a liberação do 

RPV/OR.

Sinop-MT, 16 de maio de 2018.

Rosangela de Lurdes Tello

 Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 158073 Nr: 5234-52.2011.811.0015

 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: MARISTELA WITECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clovis Alexandre Stasiak Neris 

- OAB:16935/MT, Fernando Henrique Ceolin - OAB:MT/9.602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da requerente do despacho abaixo transcrito, 

bem como para comparecer devidamente acompanhado das partes e 

testemunhas, conforme art. 455, §1º do CPC/2015, na AUDIÊNCIA de 

INSTRUÇÃO que se realizará no dia 12/06/2018, às 15:30 horas, no 

Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT.DESPACHO: (...) DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 12/06/2018 às 15:30 hrs. 

INTIMEM-SE as partes para APRESENTAR ROL de TESTEMUNHAS no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 450 do CPC. Depositado o 

ROL, INTIME-SE com as formalidades legais. VII - ADVIRTO os 

ADVOGADOS das PARTES quanto ao art. 455 do CPC/2015, que dispõe 

que “cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”; VIII - DETERMINO ao ADVOGADO 

que COMUNIQUE a este juízo, com ANTECEDÊNCIA de 3 (três) dias da data 

da audiência, quanto ao COMPARECIMENTO da TESTEMUNHA (art. 455, 

§1º, CPC), sendo que a INÉRCIA deste ATO importará na DESISTÊNCIA da 

INQUIRIÇÃO da testemunha, conforme §3º do art. 455, CPC. IX - Quanto a 

produção de PROVA PERICIAL, que consistirá na realização de perícia 

para a comprovação de “inexistência de sequelas permanentes que 

causaram redução da capacidade laborativa”, INDEFIRO, pois nos termos 

do que dispõe o art. 370, do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, na 

condição de presidente do processo e destinatário da prova, decidir sobre 

a necessidade ou não da coleta de provas, não implicando cerceamento 

de defesa ou violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, além 

de que, restou INJUSTIFICADA sua PERTINÊNCIA. X – OS PONTOS 

CONTROVERTIDOS residem: a) existência dos danos, seus efeitos e, 

caso presentes, a extensão e valoração da indenização; b) apuração 

quanto a responsabilidade civil do Município. XI - DOU O FEITO COMO 

SANEADO; XII - Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 223642 Nr: 1847-87.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE RODRIGUES SANTANA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., HOSPITAL SANTO 

ANTÔNIO - FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO LUIZ KAISER - 

OAB:16254/MT, MARIANA MARCOLIN KAISER - OAB:OAB/MT 19159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUINICÍPIO 

DE SINOP-MT - OAB:, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, 

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - OAB:12424

 INTIMAÇÃO dos advogados das partes do despacho abaixo transcrito, 

bem como para comparecerem devidamente acompanhados das partes e 

testemunhas, conforme art. 455 do CPC/2015, na AUDIÊNCIA de 

INSTRUÇÃO que se realizará no dia 14/08/2018, às 15:00 horas, no 

Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT.DESPACHO: "VISTOS EM 

CORREIÇÃO. I – DECISÃO DE SANEAMENTO; II – SEM CONCILIAÇÃO; III – 

PARTES REPRESENTADAS; IV – Pelo REQUERIDO foi hasteada 

PRELIMINAR que seja APRECIADO em fase de SENTENÇA; V – Provas: 

Pelo REQUERIDO, Fundação de Saúde Comunitária de Sinop – Hospital 

Santo Antonio, foi postulada pela produção de prova TESTEMUNHAL e 

DOCUMENTAL, conforme petitório de fls. 161. Pelo REQUERIDO, MUNICÍPIO 

DE SINOP, não foi requerido qualquer meio de produção de prova, 

conforme petitório de fls. 162. Pelo REQUERENTE, foi postulada pela 

produção de prova TESTEMUNHAL, conforme petitório de fls. 165-166. VI 

– Quanto à PROVA TESTEMUNHAL e DEPOIMENTO PESSOAL das PARTES 

JUSTIFICADA a PERTINÊNCIA da PROVA, DEFIRO-A, para tanto, DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 14/08/2018 às 15:00 hrs. 

INTIMEM-SE as partes para APRESENTAR ROL de TESTEMUNHAS no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 450 do CPC. Depositado o 

ROL, INTIME-SE com as formalidades legais. VII - ADVIRTO os 
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ADVOGADOS das PARTES quanto ao art. 455 do CPC/2015, que dispõe 

que “cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”; VIII - DETERMINO ao ADVOGADO 

que COMUNIQUE a este juízo, com ANTECEDÊNCIA de 3 (três) dias da data 

da audiência, quanto ao COMPARECIMENTO da TESTEMUNHA (art. 455, 

§1º, CPC), sendo que a INÉRCIA deste ATO importará na DESISTÊNCIA da 

INQUIRIÇÃO da testemunha, conforme §3º do art. 455, CPC. (...). Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 256718 Nr: 1790-35.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, NOVO ESTADO 

PEÇAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO FERREIRA ANDRADE - 

OAB:MT 20.463/O, MARIA CECILIA DE LIMA GONÇALVES - 

OAB:MT/9062-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO dos advogados das partes do despacho abaixo transcrito, 

bem como para comparecerem devidamente acompanhados das partes e 

testemunhas, conforme art. 455, §1º, do CPC/2015, na AUDIÊNCIA de 

INSTRUÇÃO, que se realizará no dia 14/08/18, às 16:00 horas, no Edifício 

do Fórum da Comarca de Sinop-MT.

DESPACHO: "(...)VI – Quanto à PROVA TESTEMUNHAL e DEPOIMENTO 

PESSOAL das PARTES JUSTIFICADA a PERTINÊNCIA da PROVA, 

DEFIRO-A, para tanto, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 

14/08/2018 às 16:00 hrs. INTIMEM-SE as partes para APRESENTAR ROL 

de TESTEMUNHAS no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 450 do 

CPC. Depositado o ROL, INTIME-SE com as formalidades legais. VII - 

ADVIRTO os ADVOGADOS das PARTES quanto ao art. 455 do CPC/2015, 

que dispõe que “cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo”; VIII - DETERMINO ao 

ADVOGADO que COMUNIQUE a este juízo, com ANTECEDÊNCIA de 3 

(três) dias da data da audiência, quanto ao COMPARECIMENTO da 

TESTEMUNHA (art. 455, §1º, CPC), sendo que a INÉRCIA deste ATO 

importará na DESISTÊNCIA da INQUIRIÇÃO da testemunha, conforme §3º 

do art. 455, CPC. IX – OS PONTOS CONTROVERTIDOS residem: a) 

existência dos danos, seus efeitos e, caso presentes, a extensão e 

valoração da indenização; b) apuração quanto a responsabilidade civil do 

Município. X - DOU O FEITO COMO SANEADO; XI – ANOTE a SERVENTIA 

de que doravante, as INTIMAÇÕES do REQUERENTE, deverão ser 

realizadas em nome do SUBSCRITOR da petição de fls. 88-89; XII - 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 188716 Nr: 10017-19.2013.811.0015

 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: VALDEMIR BARALDI, WAGNER NUNES BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RICARDO BOSSA - 

OAB:OAB/MT 16.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado dos requerentes do despacho abaixo transcrito, 

bem como para comparecer devidamente acompanhado das partes e 

testemunhas, conforme art. 455, §1º, CPC), na AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO 

e JULGAMENTO que se realizará no dia 23/10/2018 às 14:30 horas, no 

Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO. I – DECISÃO SANEADORA; II – SEM 

CONCILIAÇÃO; III – PARTES REPRESENTADAS; IV – Pelo REQUERIDO foi 

hasteada PRELIMINAR que seja APRECIADO em fase de SENTENÇA; V – 

Provas: Pelo REQUERIDO não foi requerido a produção de provas. Pelo 

REQUERENTE foi postulada pela produção de prova TESTEMUNHAL e 

DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR, conforme petitório de fls. 118, a qual 

DEFIRO. VI – Quanto à PROVA TESTEMUNHAL e DEPOIMENTO PESSOAL 

do AUTOR, DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia 23/10/2018 às 14:30 hrs. INTIMEM-SE as partes para APRESENTAR 

ROL de TESTEMUNHAS no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

450 do CPC. Depositado o ROL, INTIME-SE com as formalidades legais. VII 

- ADVIRTO os ADVOGADOS das PARTES quanto ao art. 455 do 

CPC/2015, que dispõe que “cabe ao advogado da parte informar ou intimar 

a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo”; VIII - DETERMINO ao 

ADVOGADO que COMUNIQUE a este juízo, com ANTECEDÊNCIA de 3 

(três) dias da data da audiência, quanto ao COMPARECIMENTO da 

TESTEMUNHA (art. 455, §1º, CPC), sendo que a INÉRCIA deste ATO 

importará na DESISTÊNCIA da INQUIRIÇÃO da testemunha, conforme §3º 

do art. 455, CPC. IX – OS PONTOS CONTROVERTIDOS residem: a) 

existência dos danos, seus efeitos e, caso presentes, a extensão e 

valoração da indenização; b) apuração quato a responsabilidade civil do 

Município. X - DOU O FEITO COMO SANEADO; XI - Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 238937 Nr: 11358-12.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DE OLIVEIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON DE JESUS, MUNICIPIO DE SORRISO - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA SAVARIS BEE - 

OAB:18674-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512/MT, GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:9647/B, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - OAB:OAB-PR 43.541

 INTIMAÇÃO dos advogados das partes do despacho abaixo transcrito, 

bem como para comparecerem devidamente acompanhados das partes e 

testemunhas, conforme art. 455 §1º, CPC, que se realizará no dia 

12/06/2018, às 16:00 horas, no Edifício do Fórum da Comarca de 

Sinop-MT.DESPACHO: "(....) NESTE SENTIDO, necessário se faz a PROVA 

DEPOIMENTO PESSOAL do REQUERIDO, Nilton de Jessus, contribuindo, 

assim, na busca da verdade real. VI – Assim, quanto à PROVA 

TESTEMUNHAL e DEPOIMENTO PESSOAL do REQUERIDO, Nilton de 

Jessus, JUSTIFICADA a PERTINÊNCIA da PROVA, DEFIRO-A, para tanto, 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 12/06/2018 às 16:00 hrs. 

DETERMINO a INTIMAÇÃO PESSOAL do REQUERIDO, Nilton de Jessus, 

para prestar DEPOIMENTO PESSOAL. INTIMEM-SE as partes para 

APRESENTAR ROL de TESTEMUNHAS no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 450 do CPC. Depositado o ROL, INTIME-SE com as 

formalidades legais. (...). Às providências. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 173755 Nr: 9006-86.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIANY MARY RIBEIRO CAMPOS, GIOVANNA 

ISABELLA, MARIA APARECIDA FERREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO WALKER - 

OAB:15563-O/MT, JOAO GABRIEL DAN LOPES - OAB:15678-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado das requerentes do despacho abaixo transcrito, 

bem como para comparecer devidamente acompanhado das partes e 

testemunhas, conforme art. 455, §1º do CPC/2015, na AUDIÊNCIA de 

INSTRUÇÃO e JULGAMENTO que se realizará no dia 14/08/2018, às 14:30 

horas, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO. (...)Logo, INDEFIRO a presente 

DENUNCIAÇÃO DA LIDE quanto à pessoa de Homero Reynaldo Ordonez 

Ramos, eis que verificada sua ILEGITIMIDADE PASSIVA. V – Provas: Pelo 

REQUERENTE foi postulado pela produção de prova TESTEMUNHAL e 

EXAMES MÉDICOS, conforme fls. 80-81, a qual DEFIRO. VI – Quanto à 

PROVA TESTEMUNHAL e DEPOIMENTO PESSOAL do AUTOR, DESIGNO 

AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 14/08/2018 às 

14:30 hrs. INTIMEM-SE as partes para APRESENTAR ROL de 
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TESTEMUNHAS no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 450 do 

CPC. Depositado o ROL, INTIME-SE com as formalidades legais. VII - 

ADVIRTO os ADVOGADOS das PARTES quanto ao art. 455 do CPC/2015, 

que dispõe que “cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo” VIII - DETERMINO ao 

ADVOGADO que COMUNIQUE a este juízo, com ANTECEDÊNCIA de 3 

(três) dias da data da audiência, quanto ao COMPARECIMENTO da 

TESTEMUNHA (art. 455, §1º, CPC), sendo que a INÉRCIA deste ATO 

importará na DESISTÊNCIA da INQUIRIÇÃO da testemunha, conforme §3º 

do art. 455, CPC. IX – Quanto ao pedido de EXAME MÉDICO DEFIRO, assim, 

INTIME-SE o REQUERENTE para que traga aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, o EXAME de RAIO-X no membro inferior esquerdo (perna 

esquerda)X - OS PONTOS CONTROVERTIDOS residem: a) existência dos 

danos, seus efeitos e, caso presentes, a extensão e valoração da 

indenização; b) apuração quanto a responsabilidade civil do Município. XI - 

DOU O FEITO COMO SANEADO; XII - Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005121-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GRANELLA OAB - MT23136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005121-37.2018.8.11.0015 AUTOR: 

ANA PAULA FERNANDES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

(CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA SATISFATIVA proposta por MARIA EDUARDA FERNANDES 

DE CAMPOS, representada por sua genitora ANA PAULA FERNANDES, 

por intermédio de seus advogados, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

representado pelo Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

representado pelo Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito 

Municipal. Aduz a inicial que a parte Autora “atualmente com 08 (oito) 

meses de vida, sofre de alergia à proteína do leite de vaca (CID K52.2), o 

qual, dentre outros sintomas lhe causa irritabilidade, vômitos, cólicas, 

ganho de peso insatisfatório, diarreia, inclusive com sangue nas fezes, 

conforme consta dos relatórios médicos que instruem a presente 

demanda” (sic). Diante da situação clínica da parte autora, necessita, com 

urgência, do fornecimento de “LATAS DE 400G DA FÓRMULA INFANTIL 

NEOCATE”. Postula pela concessão da tutela antecipada para compelir os 

Requeridos a disponibilizarem, imediatamente, o tratamento médico 

imprescindível para a manutenção da saúde da parte requerente, dentre 

os quais, o fornecimento de “LATAS DE 400G DA FÓRMULA INFANTIL 

NEOCATE”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. Da 

análise da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela acostados, este 

Juízo entende estarem PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e 

AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão 

autoral MERECE ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos os requisitos 

autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, “probabilidade do 

direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão dos LAUDOS 

MÉDICOS acostados ao Id. 13234361. Ademais, o RELEVANTE 

FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido no art. 196 da 

Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa 

do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA EMERGENCIAL. OFENSA 

AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE 

VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO 

DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO 

CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO 

ESPECIAL. 1. Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do 

tratamento prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a 

sentença do juízo de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento 

de cirurgia emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem 

julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, para DETERMINAR 

ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem, IMEDIATAMENTE, o tratamento adequado à parte 

Requerente, quais sejam, o fornecimento de “LATAS DE 400G DA 

FÓRMULA INFANTIL NEOCATE”, conforme LAUDOS MÉDICOS acostados 

ao Id. 13234361, devendo, para tanto, serem NOTIFICADOS o 

SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE 

REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SES/MT o SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, 

para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta decisão. “ALERTO” que este Juízo 

NÃO ADMITIRÁ o DESCUMPRIMENTO da ORDEM e, outrossim, que 

quaisquer LEGÍTIMOS, CONGRUENTES e REAIS MOTIVOS para ATRASO 

ou NÃO CUMPRIMENTO pela IMPOSSIBILIDADE, deve ser imediata e 

minuciosamente COMUNICADO a este Juízo e PRONTAMENTE INFORMADO 

nos AUTOS, SOB PENA de IMEDIATA PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). 

Ainda, caso dependam do NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in 

continenti”, inclusive por meio de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar 
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a CARACTERIZAÇÃO, também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM 

JUDICIAL”. CITEM-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

Procurador Geral do Estado, o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do 

Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito Municipal para, em 

querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo o 

mandado citatório estar acompanhado dos LAUDOS MÉDICOS acostados 

ao Id. 13234361. Com a contestação, vista à parte Requerente para 

MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC/2015. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. CUMPRA-SE COM 

URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1004579-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA ANDRESSA VIDOTTI COIADO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELLA CRISTINA DE MATTOS COSTA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004579-19.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 22.127,04; Tipo: Cível; 

Espécie: EMBARGOS DE TERCEIRO (37)/[CONSTRIÇÃO / PENHORA / 

AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE DE BENS]. Partes do processo: Parte 

Autora: EMBARGANTE: KARLA ANDRESSA VIDOTTI COIADO Parte Ré: 

EMBARGADO: GABRIELLA CRISTINA DE MATTOS COSTA Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos de Terceiro em que a parte embargante pretende o 

deferimento de liminar, sem oitiva da parte contrária, para determinar o 

desfazimento de constrição ilegítima, ocorrida em face de bem móvel, nos 

autos do processo de Execução que tramita neste juízo, sob o nº 

8011295-79.2014.811.0015. Compulsando os autos, verifico que a parte 

embargante pretende o deferimento de liminar, alegando que em outubro 

de 2016 adquiriu de Ciria Terezinha Schoroder o veículo Ford Ranger XLT 

13P, ano/modelo 2011/2011, cor prata, chassi nº 8AFER13P4BJ448774, 

placa NUC 1004, Renavan nº 00346039681. Em síntese, aduz a 

embargante que firmou compromisso de compra e venda com a 

demandada, para aquisição do veículo automotor descrito alhures e que, 

para tanto, adimpliu em sua totalidade a alienação fiduciária para 

efetivação de compra e venda do veículo. Coligiu documentos às fls. 

11-29. Pugna pela concessão de liminar para cassação da medida 

constritiva e reconhecimento da propriedade da embargante sobre o bem 

objeto dos autos, bem como expedição de ordem de manutenção na posse 

sobre o veículo em favor da demandante. Pois bem. Diante do conjunto 

probatório dos autos, DECIDO: O novo Código de Processo Civil, 

regulamente os requisitos para a concessão de efeito suspensivo em 

sede de embargos de terceiro, com a seguinte redação: “Art. 678. A 

decisão que reconhecer suficientemente comprovado o domínio ou a 

posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens 

ligitiosos objetos dos embargos, bem como a manutenção ou a 

reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”. 

Pela leitura do dispositivo processual, conclui-se que a suspensão das 

medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem 

como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, está 

condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem 

suficientemente o DOMÍNIO ou a POSSE. Nesse sentido, a jurisprudência 

pátria vem se posicionando: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS 

IMÓVEIS). EMBARGOS DE TERCEIRO. LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 678 

DO NCPC PRESENTES. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DA PARTE 

EMBARGANTE NA POSSE DO BEM. Segundo o art. 678 do NCPC, estando 

suficientemente provado o domínio ou a posse da parte embargante, deve 

o Magistrado determinar “a suspensão das medidas constritivas sobre os 

bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a 

reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”. 

Demonstrada no caso concreto, a posse da parte embargante, impositivo 

o deferimento da liminar. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (tj-rs – ai: 

70074363631 rs, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 

10/0/2017, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 17/08/2017). Nesse mesmo viés: EMBARGOS DE TERCEIRO. 

DECISÃO QUE DETERMINOU SUSPENSÃO DE TODOS OS ATOS DE 

INICIATIVA DO EMBARGADO CONTRA O EMBARGANTE. ART. 674 E 678 

DO NCPC. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS 

SOBRE OS BENS LITIGIOSOS OBJETO DOS EMBARGOS. RECURSO 

D E S P R O V I D O .  ( T J - S P - A I :  2 1 4 5 4 1 1 8 4 2 0 1 6 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2145411-84.2016.8.26.0000, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de 

Julgamento: 07/11/2016, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 10/11/2016). À vista disso, comprovado o domínio ou a posse 

sobre o bem, o juiz está condicionado a determinar a suspensão das 

medidas constritivas. Dessa forma, não se pode olvidar que diante das 

provas coligidas aos autos, se denota a compravação de propriedade 

sobre o bem móvel objeto dos embargos. Isso porque, os documentos de 

fls. 11-29 indicam a existência de propriedade da embargante sobre o 

automóvel “Ford Ranger XLT 13P, ano/modelo 2011/2011, cor prata, 

chassi nº 8AFER13P4BJ448774, placa NUC 1004, Renavan nº 

00346039681”. Vejamos: Às fls. 22, consta Autorização para 

transferência de propriedade de veículos e, com detida análise do 

documento, observa-se que a embargante realizou a transferência do 

veículo na data de 23 de janeiro de 2017. Ademais, perscrutando a ação 

de Execução associada aos presentes embargos, verifica-se que a 

determinação para expedição de ofício ao Detran/MT, para anotação de 

restrição judicial do veículo de placa NUC-1004, ocorreu em 19/04/2017, 

sendo que, em resposta, o Detran/MT informou a realização da averbação 

em 18/08/2017. Nesse contexto, cobra relevo consignar que diante do 

documento acostado em fls. 28, a embargante, indubitavelmente, adquiriu 

o veículo (23/01/2017) anteriormente à data de inclusão da restrição 

(16/08/2017). Assim, as documentações acostadas ao presente feito, 

demonstram-se aptas ao deferimento da pretensão liminar, uma vez que, 

de fato, foi realizada indevida constrição de bem de propriedade da 

embargante, razão pela qual, não restam dúvidas de que foi adquirido de 

boa-fé e anteriormente ao registro da referida constrição judicial. Com 

efeito, com fulcro no artigo 678 do Código de Processo Civil, DEFIRO a 

liminar específica, DETERMINANDO o desfazimento da constrição do 

veículo Ford Ranger XLT 13P, ano/modelo 2011/2011, cor prata, chassi nº 

8AFER13P4BJ448774, placa NUC 1004, RENAVAM nº 00346039681, com 

a consequente baixa da averbação de restrição judicial. Para tanto, 

OFICIE-SE o Dentran/MT, para que, no prazo mais exíguo possível, realize 

a baixa de averbação de restrição judicial no prontuário do veículo de 

placa NUC1004, de propriedade da embargante. Ademais, DETERMINO a 

expedição de mandado de manutenção de posse em favor da 

demandante, suspendendo-se a decisão que determinou a ordem 

constritiva. Determino, ainda, a CITAÇÃO da Embargada, para, querendo, 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 679 do CPC. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. SINOP, 7 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010513-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO)

MARCOS VINICIUS BORGES OAB - MT21927/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZIO FURST (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 06/06/2018 08:45. Quarta-feira, 16 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011554-06.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA FERNANDES HOLANDA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CANIL ATOS CHOW (REQUERIDO)

JULIANE PAIÃO DE SOUSA FERREIRA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 16 de maio de 2018. Karine Danielle Rodrigues Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004121-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 06/06/2018 09:30. Quarta-feira, 16 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009625-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NERI JOSE CHIARELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO OAB - MT0020620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 06/06/2018 09:45. Quarta-feira, 16 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004009-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOEME MACHADO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 04/06/2018 09:00. Quarta-feira, 16 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004266-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GOMES DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 08/06/2018 08:15. Quarta-feira, 16 de Maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002664-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI JULIANO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DE JESUS MORAES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 1. Compulsando os autos verifica-se que a parte Requerente 

não foi intimada da audiência de conciliação designada. 2. DESIGNE-SE 

nova data para a conciliação conforme pauta deste Juízo; 3. INTIME-SE a 

parte Requerente na pessoa de sua advogada já constituída; 4. CITE-SE a 

parte Requerida no endereço declinado no id nº 9096824; Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004299-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON LUIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 08/06/2018 09:30. Quarta-feira, 16 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004300-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON LUIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 08/06/2018 09:45. Quarta-feira, 16 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002664-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI JULIANO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DE JESUS MORAES SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 06/06/2018 13:15. Quarta-feira, 16 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013804-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN CARLOS FRUBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 04/06/2018 09:45. Quarta-feira, 16 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011637-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SHOPMAR COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE DA SILVA MARQUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 29/05/2018 16:30. Quarta-feira, 16 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009176-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCHIRMANN & TARIGA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 05/06/2018 09:00. Quarta-feira, 16 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003872-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DOS SANTOS MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 29/05/2018 17:00. Quarta-feira, 16 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013156-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MANTOVANI TONIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT0009611A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 04/06/2018 15:00. Quarta-feira, 16 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001506-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HAIDEROSE CUSTODIO CORREA-LINGERIE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANUCIA SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 29/05/2018 08:30. Quarta-feira, 16 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004212-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS SOUSA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 06/06/2018 16:15. Quarta-feira, 16 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000785-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO EDER LUPATINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 06/06/2018 16:30. Quarta-feira, 16 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004213-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS SOUSA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO o(a) 

advogado(a) da parte acerca da audiência de conciliação designada para 

06/06/2018 16:45. Quarta-feira, 16 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010992-65.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES DA MOTTA JUNIOR (REQUERENTE)

MARCELA LIGOR MONTEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO Processo n. 

8010992-65.2014.8.11.0015 Promovente(s) Nome: RICARDO ALVES DA 

MOTTA JUNIOR Endereço: Avenida DAS FIGUEIRAS, 2065, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-148 Nome: MARCELA LIGOR 

MONTEIRO Endereço: Avenida MATO GROSSO, 142, CENTRO, NOVA C 
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NORTE - MT - CEP: 78515-000 Promovido(s) Nome: PASSAREDO 

TRANSPORTES AEREOS LTDA Endereço: Avenida THOMAZ ALBERTO 

WHATELLY, SN, LOTE N.° 16, JARDIM AEROPORTO, RIBEIRÃO PRETO - 

SP - CEP: 14078-550 Tipo de Ação [TRANSPORTE AÉREO, ATRASO DE 

VÔO, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL] Tipo de Citação Off-Line Valor da Causa: R$ 1.320,00 Juízo 

Juizado Especial Cível de Sinop O presente mandado, extraído dos autos 

da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovida(s), de que foi autorizada a penhora 

sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações, a qual 

foi efetivada por meio de penhora on-line, via Bacenjud, conforme recibo 

de protocolamento de bloqueio de valores, cuja cópia segue anexo. 

Outrossim, fica Vossa Senhoria, devidamente intimada para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, oferecer Impugnação, tudo em conformidade 

com a decisão em anexo. Quarta-feira, 16 de Maio de 2018. Karine 

Danielle Rodrigues Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR BELILA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DINAMICA CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 06/06/2018 17:30. Quarta-feira, 16 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007454-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIL BASILIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO)

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. 

(REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1007454-93.2017.8.11.0015, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, PERDAS 

E DANOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, SEGURO, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. 

REQUERENTE: JOVANIL BASILIO DA SILVA REQUERIDO: ZURICH 

SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., AYMORE 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). I - MOTIVAÇÃO Cuida-se 

de ação de demanda em que a alegação funda-se em negativa de 

cobertura de seguro em financiamento. Na referida modalidade de 

contratação restou demonstrado que o desemprego involuntário obrigaria 

a Ré ao pagamento das parcelas referente ao período do desemprego 

involuntário. Pugna o reclamante pela condenação da reclamada ao 

pagamento do referido período. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Não havendo preliminares arguidas, passo para o julgamento 

antecipado da lide, tendo em vista que o feito amolda-se nos requisitos 

elencados no art. 355, I e II do Código de Processo Civil, porquanto não se 

vislumbra a necessidade de produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, ademais as partes pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide. A pretensão merece juízo de procedência. A parte 

reclamante instrui a exordial com a cópia da carteira de trabalho e com a 

contratação tanto do financiamento quanto do seguro. A reclamada em 

sua defesa que o pagamento somente não se deu em razão de falta de 

documentação necessária no ato da abertura do sinistro não atacando os 

documentos carreados aos autos. Logo, tem-se que a parte Reclamante 

faz jus ao petitório concernente ao pagamento das parcelas não 

adimplidas pela Reclamada no valor de R$ 4.557,76 (quatro mil quinhentos 

e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos). Já no que se refere o 

pleito da repetição do indébito em dobro, tal pleito não faz sentido uma vez 

que condenada ao pagamento dos valores de R$ 4.557,76 (quatro mil 

quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos) a repetição 

do indébito já teria ocorrido. No que se refere à aplicação do parágrafo 

único do art. 42 do CDC verifica-se que em contestação a Reclamada 

trouxe o motivo da recusa do sinistro pela falta de apresentação de 

documentação necessário, ao passo que na impugnação o reclamante 

não rechaçou a falta de documentação apresentada, limitou-se a destacar 

que a resposta veio após a distribuição da demanda não atacando a 

veracidade da justificativa apresentada. Ora, se o consumidor não 

apresentou a documentação necessária não há como exigir da 

Reclamada, à época do registro do sinistro o pagamento dos valores 

pleiteados. Apresentados na demanda demonstrou a clareza do direito, 

mas não o fez no requerimento administrativo. Logo não que se falar em 

erro da Reclamada não justificando a aplicação ao pagamento nos moldes 

do parágrafo único do art. 42 do CDC. Quanto à responsabilidade civil por 

danos extrapatrimoniais decorre de comprovação da prática de ato ilícito e 

do que se extrai dos autos não que se falar em qualquer ato ilícito. Isso 

porque restou demonstrado que o pagamento dos valores referente às 

parcelas e períodos segurados somente não foram pagos em razão da 

não apresentação da documentação necessária. Nesse sentido o Código 

Civil estabelece no art. 476 que: “Art. 476. Nos contratos bilaterais, 

nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir 

o implemento da do outro.” Ora, se o Reclamante não carreou ao 

requerimento administrativo os documentos comprobatórios de seu direito 

não poderia exigir da Reclamada o seu pagamento, à época do sinistro. Em 

não havendo ato ilícito não responsabilidade civil. II - DISPOSITIVO Posto 

isso, com fundamento nos arts. 5º, V e X, da CF, 186 e 927 do CC e 487, I, 

do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da presente 

demanda para (1º) CONDENAR as Reclamadas ao pagamento aos valores 

de R$ 4.557,76 (quatro mil quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e 

seis centavos), atualizados desde a citação pelo INPC, mais juros de mora 

de 1% ao mês a contar da citação referentes às parcelas cobertas e não 

pagas pelo seguro contrato. Sem condenação nos ônus sucumbenciais 

(art. 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusas as vias impugnativas, 

proceda-se o arquivamento imediato. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003407-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO GARCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLYSSIA PEREIRA ALVARENGA OAB - MT0020704A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 29/05/2018 17:45. Quarta-feira, 16 de Maio de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 269170 Nr: 9245-51.2016.811.0015

 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: HENRIQUE BITTENCOURT PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELI KRUMMENAUER DAS NEVES - EPP, 

LEONEL ANTONIO RODRIGUES, SEGURADORA MAPFRE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de conciliação foi designada para 21/05/2018, 

às 10:50 horas, a ser realizado nas dependências do Fórum da Comarca 

de Sinop - MT.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321952 Nr: 4304-87.2018.811.0015

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WAGNER GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FIDELIS MIRANDA 

GOMES - OAB:23126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEX ALVES DE 

SÁ, para devolução dos autos nº 4304-87.2018.811.0015, Protocolo 

321952, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321948 Nr: 4301-35.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUCIANA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FIDELIS MIRANDA 

GOMES - OAB:23126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEX ALVES DE 

SÁ, para devolução dos autos nº 4301-35.2018.811.0015, Protocolo 

321948, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322461 Nr: 4634-84.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM SINOP/MT, 

MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER GOMES FERREIRA, AURELINO 

RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Alves de Sá - 

OAB:OAB/MT 24654/O, ÉDILO TENÓRIO BRAGA - OAB:OAB/MT 14.070, 

ELISANGELA MARCARI - OAB:, PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - 

OAB:23126/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEX ALVES DE 

SÁ, para devolução dos autos nº 4634-84.2018.811.0015, Protocolo 

322461, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221712 Nr: 704-63.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLERI FATIMA FRIGO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT, FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - OAB:10082, 

LEONARDO DIAS FERREIRA - OAB:9073-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIO SILVA DA 

COSTA, para devolução dos autos nº 704-63.2015.811.0015, Protocolo 

221712, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323443 Nr: 5244-52.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NILZA APARECIDA PEREIRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FIDELIS MIRANDA 

GOMES - OAB:23126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEX ALVES DE 

SÁ, para devolução dos autos nº 5244-52.2018.811.0015, Protocolo 

323443, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 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

 Por outro lado, a lei processual nada dispõe a respeito da necessidade de 

comprovação de pertinência com a causa dos documentos juntados, 

entendendo a jurisprudência pátria , inclusive, que, caso o documento não 

possua tal pertinência, poderá ser juntada independentemente de 

resguardar o prazo assinalado pelo dispositivo mencionado.Assim, a 

intimação requerida pelo Parquet torna-se despicienda, vez que não há 

previsão legal, bem como que, atendendo a intimação judicial, poderia a 

Defesa estar adiantando a(s) tese(s) que será(ão) arguida(s) em plenário, 

o que feriria o princípio constitucional da ampla defesa.Destarte, não 

obstante o teor da certidão retro, entendo que o feito encontra-se em 

ordem, aguardando tão somente a realização do júri.Em tempo, determino 

que, após o transcurso do prazo assinalado para cumprimento das cartas 

precatórias expedidas nos autos com a finalidade de intimar a vítima e 

testemunhas a respeito da redesignação do ato outrora designado nos 

autos, sem suas devoluções pelo juízo deprecado, solicite-se informações 

a respeito de seus cumprimentos.Notifique-se o Ministério Público e a 

Defesa.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 91072 Nr: 8404-71.2007.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 Como é cediço, na esteira do art. 367 do CPP, "o processo seguirá sem a 

presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer 

ato, deixar de comparecer sem motivo justificado". Por derradeiro, no 

processo penal, por versar sobre direitos indisponíveis, tem-se como 

efeito da "revelia" - na verdade da ausência - o curso do processo sem a 

presença do acusado. No processo penal, o acusado revel ocupa posição 

distinta do que ocorre no processo civil. Isto porque no processo penal o 

acusado "revel" não é aquele que se revolta, ele é somente ausente, 

podendo sua ausência ser entendida como o exercício da ampla defesa e 

do direito de permanecer calado. E, ainda que se desinteresse pelo 

processo, terá sempre nomeado pelo juiz um defensor nos termos do art. 

261 do CPP. Assim, ausente o acusado, mas presente seu defensor não 

há que se falar em cerceamento de defesa porquanto estará sempre 

participando do processo, ainda que só disponha da defesa 

técnica.Assim, o réu, inequivocamente, tinha conhecimento da ação penal 

e optou por deixar de comparecer em Juízo, sem motivo 

justificado.Destarte, nos termos do artigo 222, §1°, do Código de Processo 

Penal, a expedição de precatória não suspenderá a instrução criminal, 

pelo que mantenho incólume o decisum de fl. 383. Destarte, abra-se vista 

dos autos às partes para apresentação de suas alegações finais por 

memoriais, no prazo legal.Após, conclusos.Cumpra-se.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287875 Nr: 1044-36.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WELLINGTON SILVA 

ROCHA, para devolução dos autos nº 1044-36.2017.811.0015, Protocolo 

287875, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 324267 Nr: 5811-83.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PAULI 

GONÇALVES - OAB:14286/MT

 Certifico e dou fé, que o réu foi devidamente citado fl. 90, ocasião em que 

informou que possui advogado, porém até a presente data não houve 

manifestação, desta feitta impulsiono estes autos a Defensoria Pública 

para tal mister.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 308645 Nr: 13831-97.2017.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ZARDO BUENO - 

OAB:OAB/MT 17551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Penal – Código Apolo 308645

Pedido de restituição de objetos apreendidos

Vistos.

Trata-se de pedido de restituição formulado pelo acusado Ricardo Alves 

de Oliveira Ferreira, por intermédio de advogado, de bens apreendidos 

durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão deferidos 

nos autos Código Apolo 294335.

O representante do Ministério Público, às fls. 15/16, com exceção do 

carregador, opinou pelo indeferimento do pleito.

Vieram os autos conclusos.

É a síntese dos fatos. Fundamento e decido.

O pedido foi regularmente processado, com vista ao representante 

ministerial, nos termos do artigo 120, § 3.º, do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, verifico ser o caso de improcedência do pedido, 

uma vez que, por ocasião da revogação da prisão preventiva do acusado 

mediante a prestação de fiança, diante da inexistência da avaliação dos 

bens apreendidos, este Juízo determinou que a fiança recaísse sobre 

todos os bens apreendidos em poder do requerente e também naqueles 

sequestrados nos autos Código Apolo 296410 (fls. 1.281/1.281 - autos 

Código Apolo 294335).

Outrossim, os celulares, HD’s e computadores apreendidos necessitam 

passar por perícia técnica, haja vista a possiblidade de conterem 

informações relacionadas às condutas suspostamente praticadas pelo 

requerente e, em razão disso, ainda interessam ao feito (CPP, artigo 118).

Desse modo, em razão dos motivos acima expostos, INDEFIRO o pleito 

vertido na exordial.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se o requerente, por meio de seu advogado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Sinop, 01 de dezembro de 2017.

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 308736 Nr: 13871-79.2017.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUCAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA DJOANA CAVALLI - 

OAB:19.910-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Penal – Código Apolo 308736

Pedido de restituição de veículo apreendido

Vistos.

Trata-se de pedido de restituição formulado por Lucas Medeiros de 

Oliveira, por intermédio de advogada, de restituição do veículo Fiat, modelo 

Strada Trek CE 1.6, ano/modelo 2012/2013, Placa OBF-4509, chassi 

9BD27808RD7577394, cor prata, apreendido durante o cumprimento dos 

mandados de busca e apreensão deferidos nos autos Código Apolo 

294335.

O Ministério Público se manifestou à fl. 13, opinando pelo indeferimento do 

pleito.

Vieram os autos conclusos.

É a síntese dos fatos. Fundamento e decido.

O pedido foi regularmente processado, com vista ao representante 

ministerial, nos termos do artigo 120, § 3.º, do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, verifico ser o caso de improcedência do pedido, 

uma vez que o veículo objeto do presente pleito foi apreendido na 

residência do acusado Marcos e, por ocasião da revogação da prisão 

preventiva dele, diante da inexistência da avaliação dos bens 

apreendidos, este Juízo determinou que a fiança recaísse sobre todos os 

bens apreendidos (fls. 1.281/1.281 - autos Código Apolo 294335).

Registro, por oportuno, que a liberação do veículo, neste momento, se 

revela prematura, pois somente após a instrução do feito será possível 

aferir a que título o bem estava em poder do acusado Marcos, sendo crível 

a manutenção de sua apreensão, nos termos do artigo 188, do Código de 

Processo Penal.

 Desse modo, em razão dos motivos acima expostos, INDEFIRO, por ora, o 

pleito vertido na exordial.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se o requerente, por meio de sua advogada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Sinop, 01 de dezembro de 2017.

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito em substituição legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188013 Nr: 9322-65.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR AMARAL ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSIMAR AMARAL ROCHA, Cpf: 

06008442180, Rg: 0568587-8, Filiação: Raimunda Amaral Rocha, data de 

nascimento: 16/01/1972, brasileiro(a), natural de Primavera do Leste-MT, 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Inquérito Policial - Código Apolo 188013Vistos em 

correição.Encontrando-se presentes os indícios da autoria e da 

materialidade, recebo a denúncia em todos os seus termos e para todos 

os efeitos legais, contra Josimar Amaral Rocha (documento de 

identificação à fl. 147), como incurso nas penas do artigo 155, §4º, inciso 
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II, do Código Penal, por oitocentas e noventa e cinco vezes, em 

continuidade delitiva (CP, artigo 71).Encaminhe-se o presente inquérito 

policial ao cartório distribuidor, a fim de ser convertido em ação 

penal.Cite-se o acusado para oferecer resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias (CPP, artigo 396), momento em que poderá 

arguir preliminares e alegar o que interessar à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, inclusive especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas (CPP, Artigo 396-A).Diante do disposto no artigo 

1373, §3º da CNGC/MT, determino que o senhor Oficial de Justiça indague 

ao acusado se pretende constituir advogado ou que lhe seja nomeado um 

defensor público, fazendo-se necessário constar na certidão esta 

informação.Em não sendo ofertada a defesa por advogado constituído, ou 

havendo a informação acima citada, no sentido de que o acusado não 

tenha condições de constituir um advogado, o que deverá ser certificado, 

nomeio, desde já, o nobre Defensor Público, que terá outros dez (10) dias 

para tal mister. Com a certidão, a intimação do nobre Defensor Público 

deverá ser imediata, sem necessidade de nova conclusão dos autos.Na 

sequência, conclusos para analisar a incidência de algum dos incisos do 

artigo 397, do CPP ou designar audiência de instrução e 

julgamento.Comunique-se ao Instituto de Identificação e à Delegacia de 

Polícia de origem o recebimento da denúncia.Junte-se FAC desta 

Comarca.Proceda-se com a alimentação do banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC).Notifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.Sinop, 26 de maio de 2017.Débora Roberta 

Pain CaldasJuíza 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, ABNER HUGO 

APARECIDA LOPES, digitei.

Sinop, 15 de maio de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185090 Nr: 6198-74.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDA BONIFACIO ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANILDA BONIFACIO ALENCAR, Cpf: 

84295910104, Rg: 12293270, Filiação: Setembrino Alencar e Sebastiana 

Aguiar Duarte, data de nascimento: 11/06/1977, brasileiro(a), natural de 

São Miguel do Iguaçu-PR, convivente, auxiliar de escritório, estudante, 

Telefone 9912-9088. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o FILHO do sentenciado a comparecer na Secretaria 

da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop - MT, a fim de informar 

dados bancários (cartão magnético + CPF), para posterior restituição do 

numerário apreendido nestes autos.

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, ABNER HUGO 

APARECIDA LOPES, digitei.

Despacho/Decisão: Ação Penal - Código Apolo 185090Vistos em 

correição.Intime-se a acusada para se justificar, no prazo de 10 (dez) 

dias, quanto ao descumprimento do item “2” de fl. 51, mais 

especificamente quanto ao seu não comparecimento em Juízo desde o 

mês de janeiro de 2016, sob pena de revogação do benefício da 

suspensão condicional do processo.Após a intimação, transcorrido o 

prazo acima fixado, com ou sem manifestação da acusada, colha-se o 

parecer ministerial e, posteriormente, remetam-se os autos ao Defensor 

Público para manifestar-se, fazendo-me, na sequência, 

conclusos.Cumpra-se. Sinop, 10 de abril de 2017.Débora Roberta Pain 

Caldas Juíza de Direito

Sinop, 15 de maio de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269115 Nr: 9191-85.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DA CRUZ FERREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO DA CRUZ FERREIRA NETO, Cpf: 

073.676.213-27, Rg: 3.613.423, Filiação: Maria do Socorro Ferreira de 

Oliveira e Valdir Gomes de Oliveira, data de nascimento: 17/09/1993, 

brasileiro(a), natural de Teresina-PI, solteiro(a), servente, serralheiro, 

Telefone 9935-4710-pamela. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o sentenciado a comparecer na Secretaria da 

Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop - MT, a fim de ser restituído 

dos bens apreendidos nestes autos. Cientificando-o de que o não 

comparecimento no prazo de 90 (noventa dias), os bens serão doados 

acaso uteis ou destruídos acaso inutilizáveis.

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, ELISON LUIZ RIBEIRO 

DA SILVA, digitei.

Despacho/Decisão: Ação Penal - Código Apolo 269115.Vistos.De proêmio, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença às fls. 104/115 para a 

defesa.Recebo o Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público 

às fls. 123/123-verso, pois tempestivo, o que foi certificado à fl. 134.As 

razões do apelo foram ofertadas às fls. 124/130-verso e as 

contrarrazões encontram-se às fls. 131/133-verso.Desse modo, 

certifique-se a regularidade do feito, nos termos artigo 346, da CNGC e, na 

sequência, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para 

apreciação do recurso interposto.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Sinop, 20 de março de 2017.Débora Roberta Pain CaldasJuíza 

de Direito

Sinop, 15 de maio de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 322368 Nr: 4564-67.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CESAR TIDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Certifico que intimo o advogado do requerido da audiência e do despacho 

a seguir: "Vistos em correição.

Em cumprimento à ordem deprecada e cuidando-se de processo com réu 

preso, designo audiência para oitiva da testemunha Gustavo Ferreira de 

Oliveira, a ser realizada em 22.5.2018 (terça-feira), às 16:30 horas. 

Requisite-se a testemunha à diretoria da penitenciária local. Comunique-se 

o Ministério Público e o advogado de defesa. Intimem-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 318147 Nr: 1742-08.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDORIO - 

OAB:13968

 Certifico conforme autorizado pelo artigo 1.686 da CNGCGJ/MT e 

Provimento 052/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) 

requerido(a) para, nos termos da decisão de fls. 270/275, apresente 
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mensalmente, em juízo, relatório médico indicando atendimentos médicos, 

com o objetivo de controle judicial do tratamento de saúde realizado pelo 

reeducando, e da execução de sua pena. E, ainda que, apresente 

bimestralmente, relatório do médico que assiste o reeducando, informando 

seu estado de saúde, a fim de analisar periodicamente a necessidade da 

manutenção da prisão domiciliar, ou não.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 322368 Nr: 4564-67.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CESAR TIDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Vistos em correição.

Em cumprimento à ordem deprecada e cuidando-se de processo com réu 

preso, designo audiência para oitiva da testemunha Gustavo Ferreira de 

Oliveira, a ser realizada em 22.5.2018 (terça-feira), às 16:30 horas.

Requisite-se a testemunha à diretoria da penitenciária local.

Comunique-se o Ministério Público e o advogado de defesa.

 Intimem-se.

Comarca de Várzea Grande

Comarca de Várzea Grande

Portaria

PORTARIA N.º 109/2018/RH

O doutor LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES, Juiz de Direito Diretor do Foro 

em Substituição Legal, da Comarca de Várzea Grande Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o teor do e-mail, subscrito pela MM.ª Juíza de Direito da 

Vara Especializada de Direito Bancário, Dr .ª Rachel Fernandes Alencastro 

Martins.

 RESOLVE

 Art. 1º - NOMEAR a senhora DEIBI TREVISAN, no cargo em comissão de 

Assessora de Gabinete I do Juízo da Vara Especializada de Direito 

Bancário, com efeitos a partir da data da assinatura do termo de posse e 

compromisso e entrada em exercício, que deverá ser editado e assinado 

após a publicação desta.

 Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

 Várzea Grande, 1 6 de ma io de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

 PORTARIA N.º 110/2018/RH

O doutor LUÍS OTÁVIO PEREIRA MARQUES, Juiz de Direito Diretor do Foro 

em Substituição Legal, da Comarca de Várzea Grande Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais;

Considerando que a Gestora Geral Elcy Furquim Rosa, matrícula n.º 9323, 

usufruirá férias de 7 a 16 de maio de 2018, referente ao exercício de 

2018.

 RESOLVE

 Art. 1º - DESIGNAR o servidor CARLOS JOSÉ RODRIGUES, Técnico 

Judiciário, matrícula n.º 2832, lotado na Central de Administração, para 

exercer as funções de Gestor Geral de Entrância Especial 2, no período 

de 7 a 16 de maio de 2018, referente ao exercício de 2018, em razão de 

usufruto de férias da titular Elcy Furquim Rosa, matrícula n.º 9323.

 Publique-se. Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

egrégio Tribunal de Justiça.

 Várzea Grande, 16 de maio de 2018.

 Luís Otávio Pereira Marques

 Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

Diretoria do Fórum

Intimação

 Fica Vossa Senhoria devidamente intimado, Dr. JOÃO GABRIEL B.P. 

ESPÓSITO, inscrito na OAB/MT sob nº23.778, que tome ciência de que 

está disponível para carga os autos, que foi desarquivado sob código 

nº424579,na Comarca de Várzea Grande-MT, devendo ser retirado na 

Diretoria do Foro, no prazo de 5(cinco) dias.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376 Nr: 3013-92.1998.811.0002

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KMdACrmECd

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR FRANCO DE CARVALHO 

- OAB:4129-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HELCIO CARLOS 

VIANA PINTO, para devolução dos autos nº 3013-92.1998.811.0002, 

Protocolo 376, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 283698 Nr: 2605-13.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDONB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JXB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA 

SILVA - OAB:22603/O, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO - 

OAB:OAB/MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MORENO SANCHES 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 4.759

 Certifico que, nos termos do Prov. 56/2007-CGJ, e levando-se em 

consideração o relatado na petição de fls. 324/324vº, constata-se que a 

assertiva do Advogado é plausível. Realmente o processo, 

equivocadamente, foi enviado à conclusão no dia 22/02/2018, quando 

estava com prazo em aberto para o Executado se manifestar, e lá 

permanecendo durante todo o transcurso do prazo a ele concedido em 

audiência (fls. 313/313vº.

Pelo exposto, impulsiono os autos para INTIMAR O REQUERIDO A SE 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, conforme determinado em 

audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 313370 Nr: 9524-81.2013.811.0002

 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: GP, ÉPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANE PAREJA - OAB:4249/MT, 

sonia frassetto de freitas - OAB:22684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO 

BERNARDINO SIMONETTI - OAB:OAB/MT14095

 Certifico que, não foi possível expedir Oficio ao Tribunal Regional Eleitoral, 

haja vista, que a conta mencionada na determinação de fls. (372) 

encontra-se ilegível, conforme cópias do Cartao do Banco Bradesco (fls. 

15).

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006565-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DANTAS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA OAB - MT0004671A (ADVOGADO)

WALDENIR FIGUEIRA DESTO OAB - MT3743/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGES EDUARDO FERREIRA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006565-81.2017.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado (Id. 

108). Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Observo que as parte celebraram acordo, já homologado, 

no Processo n. 1005847-2017. P. R. I. Isento de custas, eis que defiro o 

pedido de AJG. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 16 de Maio de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006565-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DANTAS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA OAB - MT0004671A (ADVOGADO)

WALDENIR FIGUEIRA DESTO OAB - MT3743/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGES EDUARDO FERREIRA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006565-81.2017.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado (Id. 

108). Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Observo que as parte celebraram acordo, já homologado, 

no Processo n. 1005847-2017. P. R. I. Isento de custas, eis que defiro o 

pedido de AJG. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 16 de Maio de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006565-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DANTAS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA OAB - MT0004671A (ADVOGADO)

WALDENIR FIGUEIRA DESTO OAB - MT3743/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGES EDUARDO FERREIRA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006565-81.2017.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado (Id. 

108). Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Observo que as parte celebraram acordo, já homologado, 

no Processo n. 1005847-2017. P. R. I. Isento de custas, eis que defiro o 

pedido de AJG. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 16 de Maio de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002726-82.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. S. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT0008578A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. S. D. S. F. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1002726-82.2016.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) da Parte e 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 12447873 e da certidão 

que designou audiência de ID 12962774. Várzea Grande/MT, 16 de maio 

de 2018. Edith Garcia Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002009-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTANA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Stefani Caroline Antunes Santana (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1002009-02.2018.8.11.0002 Certifico que designo a data de 18/junho/2018 

Às 14horas para a realização de audiência de conciliação conforme 

determinado em decisão. Várzea Grande/MT, 14 de maio de 2018. Nercy 

Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1035710-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDERSON RAMOS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIRIDIANE MARIA DA SILVA LEAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1035710-65.2017.8.11.0041 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

para manifestar de ID 12839488, 13192870 prazo de 10 (dez) dias Várzea 

Grande/MT, 16 de maio de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344308 Nr: 11336-27.2014.811.0002

 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: ESDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURYANNE CONCEIÇÃO DE 

ARRUDA - OAB:14.853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAURYANE 

CONCEIÇÃO DE ARRUDA, para devolução dos autos nº 

11336-27.2014.811.0002, Protocolo 344308, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 443493 Nr: 8583-29.2016.811.0002

 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: SRDBTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO IGNÁCIO 

FERREIRA RIBAS - OAB:15.346/MT, UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 
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JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA PAULA FAUSTINO DA 

SILVA - OAB:15829-A/MT, NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT15481

 VISTOS etc.

Chama atenção o fato das crianças encontrarem-se a longa data com o 

pai, e, na primeira vista concedida à mãe esta “opte” por retê-las em sua 

companhia sob alegação de que o filho de 12 anos, que já mora com o pai 

há mais de 2 anos, tenha sido agredido pelo genitor- o pai preferiu agredir 

o filho justamente quando ele ia visitar a mãe? Queria ele produzir prova 

em seu desfavor após tanto tempo com o filho consigo?

A filha, de tenra idade, que, acordo com informações constantes dos 

autos, deve ser resguardada de qualquer contato com o padrasto, também 

foi retirada indevidamente do convívio paterno, já que o que foi conferido à 

mãe foi tê-la em sua companhia em finais de semana alternados.

Assim, resta claro que o acordo celebrado em audiência e com duração 

específica foi DELIBERADAMENTE descumprido pela mãe.

Determino, de imediato, seja a autora intimada, pode seu advogado, a 

restituir as crianças ao lar paterno em 24 horas contados de sua 

intimação, sob pena de busca e apreensão e proibição das visitas por 

tempo indeterminado.

A medida de busca e apreensão é grave e odiosa, razão pela qual deve 

ser repelida a qualquer custo. Se a medida foi efetivamente necessária no 

caso concreto, a conduta da mãe será devidamente sopesada por 

ocasião da fixação de sua convivência com os filhos.

Intime-se a parte ré para trazer aos autos a decisão que proibiu o contato 

do companheiro da autora com a filha das partes.

Elabore-se estudo na casa da genitora.

Intime-se a autora para informar nos autos o nome completo, filiação, RG e 

CPF de seu companheiro para consulta de antecedentes criminais.

No mais, aguarda-se a audiência de instrução e julgamento já designada 

nos autos, intimando-se o avô materno para comparecimento.

O filho das partes deve comparecer à audiência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 25 de Abril de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009590-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. Z. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PAIVA MACHADO OAB - MT20827/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. E. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o 

1009595-05.2017.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão de 29/01/2018(Id11529284), autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de Conciliação para o 

dia 13/06/2018, às 15:00horas. Várzea Grande/MT, 14 de maio de 2018. 

Aécio da Silva Miranda Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004523-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO NUNES DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA OAB - MT0018972A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n.º 1004523-59.2017.8.11.0002 

Certidão de Designação de Audiência (conciliação) Cumprindo ordem 

judicial, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo 

audiência de conciliação para o dia 19 de junho de 2018, às 15:30horas. 

Várzea Grande/MT, 16 de maio de 2018. Assinado Digitalmente JOANNE 

DA SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria SEDE DA 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE - 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 3688-8421

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004458-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. S. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1004458-64.2017.8.11.0002 

CERTIDÃO- Tempestividade (e) Impulsionamento Certifico a tempestividade 

da contestação juntada nos autos. Outrossim, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos à parte autora 

para, querendo, impugnar em 15(quinze) dias. Várzea Grande/MT, 16 de 

maio de 2018. Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA 

Gestor de Secretaria SEDE DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE - INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

3688-8421

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004957-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINA DE ASSUNCAO OLIVEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n.º 1004957-48.2017.8.11.0002 

Certidão de Designação de Audiência (conciliação) Cumprindo ordem 

judicial, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo 

audiência de conciliação para o dia 18 de julho de 2018, às 15:30horas. 

Várzea Grande/MT, 16 de maio de 2018. Assinado Digitalmente JOANNE 

DA SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria SEDE DA 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE - 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 3688-8421

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003790-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAPITO AUTO POSTO VARZEA GRANDE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT0014500A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SETE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº 1003790-59.2018.8.11.0002. Vistos... Analisando os autos, 

verifico que a parte autora não juntou os comprovantes de recolhimentos 

das custas e taxas processuais. Dessa forma, DETERMINO a intimação da 

parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias providencie o 

recolhimento das custas e taxas processuais de ajuizamento, sob pena de 

cancelamento da distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Havendo 

manifestação ou não, certifique-se, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1003704-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ALVES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOTRAUMA S/C LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº 1005007-74.2017.8.11.0002. Vistos... Defiro a assistência 

judiciaria à autora, nos moldes dos artigos 2º e 4º da Lei 10.06/50, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Nos termos do art. 382, § 1º do CPC, determino a citação dos 

interessados na produção da prova ou no fato a ser provado. Os 

interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo 

procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato (CPC/15, art. 382, § 

3º). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003776-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. MARTINS EMPREITEIRA S/S LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT0014146A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO NAVES LEMOS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº. 1003776-75.2018.8.11.0002. Vistos... Apense-se aos autos 

no processo nº 1003262-59.2017.8.11.0002. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003809-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELINO DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FAGOTH 05068219940 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1003809-65.2018.8.11.0002. Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se Nos termos do Novo CPC, Expeça-se mandado para pagamento 

do valor indicado na inicial, bem como, o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento ao valor atribuído à causa, no prazo de 

quinze dias (CPC, art. 701), consignando, caso a parte ré o cumpra, ficará 

isento do pagamento de custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). Conste, 

ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos, sob pena 

de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (CPC, art. 702). 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003592-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Conforme agendado 

pelo perito e cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 19 de junho de 2018, ás 12:40horas, por hora de chegada, no 

consultório do Dr João Leopoldo Baçan - medico perito, na Rua Barão de 

Melgaço , 2754, Edificio Work Tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá - 

telefone 996011639 VÁRZEA GRANDE, 16 de maio de 2018. EUCARIS 

TAQUES PEREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36861848

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001758-52.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEI DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ OAB - MT13672/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 19 de junho de 2018, ás 12:40 horas, por hora de 

chegada, no consultório do Dr João Leopoldo Baçan - medico perito, na 

Rua Barão de Melgaço , 2754, Edificio Work Tower, 9º andar, sala 908, 

centro, Cuiabá - telefone 996011639

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001758-52.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEI DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ OAB - MT13672/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto no 

Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes 

da Perícia designada para o dia 19 de junho de 2018, ás 12:40 horas, por 

hora de chegada, no consultório do Dr João Leopoldo Baçan - medico 

perito, na Rua Barão de Melgaço , 2754, Edificio Work Tower, 9º andar, 

sala 908, centro, Cuiabá - telefone 996011639

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 280631 Nr: 24557-82.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA, 

VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILDO CAPELETO - 
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OAB:7288-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MG 

86844

 Processo n.º 24557-82/2011 (Cód. 280631)

Vistos...

O pedido de extinção do feito apresentado pela corré Ariel às fls. 236/237, 

ante a alegação de que o veículo foi vendido pelo autor e a prova pericial 

não foi realizada adequadamente, não merece sequer ser analisado, 

considerando que inexiste previsão legal a tanto e a parte poderá 

comprovar suas teses por outros elementos, além do que a perícia, na 

forma que foi realizada, e as informações apresentadas pelo expert 

certamente serão por mim relevadas quando do julgamento da lide.

Para colheita da prova oral, oportunidade que tomarei os depoimentos das 

partes, inclusive, como prova do juízo, designo audiência de instrução e 

julgamento para 10/07/2018, às 15:00h.

Intimem-se as partes, seus procuradores e testemunhas, desde que 

arroladas no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 11 de maio de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 417303 Nr: 20641-98.2015.811.0002

 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: JOSEFA EUNICE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16.940-A

 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 c/c Indenização por 

Danos Morais para o fim de DECLARAR INEXISTENTE com relação a autora 

o débito de R$ 332,81, referente ao contrato n.° 

4283041039185000.CONDENO a ré a proceder à reparação dos danos 

morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Para fins de liquidação da sentença o 

valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento 

danoso (Súmula 54, do STJ ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde 

a fixação (Súmula 362, do STJ ), considerando que a relação aqui 

discutida é extracontratual.Condeno a parte ré em custas processuais e 

honorários advocatícios, esses arbitrados em dez por cento sobre a 

condenação.Não sendo pagas as custas pela ré, anotem-nas às margens 

da distribuição do feito em seu nome, 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.Esta sentença é publicada no 

seguinte endereço eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 396615 Nr: 9585-68.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. D. DA COSTA MARQUES, MARIA DALVA DA COSTA 

MARQUES, DIRCEU DE ASSIS SIME, LORAYNE GONÇALINA MARQUES 

ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO RIBEIRO - OAB:13293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Assim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos destes Embargos à 

Execução.Custas processuais já recolhidas quando da distribuição do 

feito. Providencie a Sra. Gestora a correção dessa informação, constando 

na capa dos autos e sistema Apolo que se trata de processo “com 

custas”.Pelo princípio da sucumbência condeno os devedores ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor do credor, que arbitro em 

dez por cento sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º e art. 

98, § 2º), que também deverá ser corrigido para o mesmo da Execução, 

ou seja, R$ 33.910,49, considerando que equivocadamente foi lançado no 

sistema Apolo como R$ 3.391.049,00.Transitada em julgado e não 

havendo manifestação, ao arquivo com as devidas baixas.Esta sentença 

é  p u b l i c a d a  n o  s e g u i n t e  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 296267 Nr: 16570-58.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBF - INDUTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELACOM - CENTRAL LATINA DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL LTDA, ERALDO EDGAR LIMA, TEREZA FERREIRA 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA OGLIARI - 

OAB:OAB/MT 9744, HEVERTON SCHORRO - OAB:10.095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16570-58/2012 (Cód. 296267)

Vistos...

Realizada a citação na pessoa de Tereza Ferreira Lima, sócia da empresa 

devedora, em pesquisa no sistema Infoseg nesta data constatei que não é 

a administradora da empresa, mas Eraldo Edgar Lima, que não foi 

localizado por estar em viagem, conforme certidão de fls. 144.

Assim, sendo necessária a citação do sócio administrador a fim de não 

gerar nulidade processual, a despeito de entender que o objetivo precípuo 

da Execução é expropriar bens, expeça-se mandado de citação a ser 

cumprido no mesmo endereço que consta no mandado de fls. 143, que é o 

mesmo indicado no extrato a seguir juntado.

Infrutífera a diligência, defiro o pedido para cumprimento nos endereços 

indicados nos itens 03 e 04 de fls. 147-v.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 10 de maio de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 236796 Nr: 16680-62.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILZA BALBINA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16680-62/2009 (Cód. 236796)

Vistos...

Descumprido o acordo e intimada a parte devedora para a fase de 

cumprimento da sentença mediante carta com aviso de recebimento 

encaminhada a seu endereço (NCPC, art. 513, § 2º, II§ 3º ), quedou-se 

silente. Em razão disso, aplico-lhe multa de 10% e arbitro honorários 

advocatícios no mesmo patamar.

À credora para providenciar a atualização do débito e requerer as 

diligências que entender cabíveis.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 10 de maio de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 274826 Nr: 17834-47.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DA SILVA, BENEDITO 
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FRANCISCO CURVO, LEDA PEREIRA CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HONORÁRIO DE 

CASTRO - OAB:3541- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CARRIJO - CURADORA ESPECIAL - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE - OAB:

 Processo n.º 17834-47/2011 (Cód. 274826)

Vistos...

Intimado a cumprir a sentença sob pena de aplicação de multa e 

honorários advocatícios, o codevedor José Carlos da Silva ofertou a 

impugnação de fls. 68/70, por negativa geral, dizendo que cabe ao credor 

a prova dos fatos constitutivos de seu direito.

O art. 525, § 1º, do NCPC, estabelece de forma taxativa as matérias a 

serem arguidas em sede de impugnação ao cumprimento da sentença. 

Verbis:

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes à sentença.

Nenhuma desses pontos foi arguido na impugnação, de forma que 

inviabiliza a análise da referida peça, razão pela qual deixo de conhece-la.

Consigno, ainda, que por tratar-se da fase de cumprimento da sentença 

não há que se demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado, que 

já foi reconhecido por sentença, restando a satisfação do débito.

Por ter o codevedor José Carlos da Silva tomado conhecimento do 

despacho que recebeu o cumprimento da sentença e deixado de pagar o 

débito, aplico-lhe multa e honorários advocatícios no patamar de 10%.

Por observar que os demais devedores, Benedito Francisco Curvo e Leda 

Pinheiro Curvo, não foram localizados, e considerando que são revéis, 

sua intimação para fins de aplicação de multa e honorários deverá ser 

feita na forma do art. 513, § 2º, II, do NCPC , aplicando-se, também, o 

disposto no § 3º , do referido artigo, acaso negativa a diligência.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 10 de maio de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 397687 Nr: 10118-27.2015.811.0002

 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: SEBASTIÃO DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 

ROCHA - OAB:OAB/MT 15.447-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 Processo n.° 10118-27/2015 (Cód. 397687)

Vistos...

Intime-se o autor para no prazo de 10 (dez) dias trazer aos autos 

fotocópia legível de seu RG.

Feito isso, conclusos para julgamento antecipado, ao que revogo o 

despacho de fls. 85.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 09 de maio de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 317944 Nr: 14310-71.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR EL HAGE THOMPSON NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENIX DO ORIENE PRESTADORA DE 

SERVIÇOS E DE COBRANÇA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:MT 15.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação de 

Indenização por Danos Morais e Materiais para DECLARAR RESCINDIDO o 

contrato de compra realizado pelo autor em julho/2011 no site 

www.compredachina.com.br, tendo por objeto o produto EyoPad Axis 

Google Android 2.2 Multi Touch Wifi, pedido n.° 2608406, bem como, 

CONDENAR a ré a restituir ao autor a quantia que pagou, ou seja, R$ 

499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais).Ainda, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido quanto aos danos morais.Pelo princípio da 

sucumbência arbitro o ganho de causa em favor do autor em 30% e em 

favor da ré em 70%, o que norteará o pagamento das custas processuais, 

bem como, honorários advocatícios, que pelo ínfimo montante da 

condenação, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa (NCPC, 

art. 85, § 2º e art. 98, § 2º), com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC , com 

relação ao autor, beneficiário da assistência judiciária.Para fins de 

cumprimento da sentença os valores deverão ser atualizados desde os 

efetivos dispêndios.As custas processuais que couberam ao autor 

deverão ser suspensas na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Relativamente 

à ré, anotem-nas no feito para lastrear eventual Execução 

Fiscal.Transitada em julgado e não havendo manifestação, ao arquivo com 

as devidas baixas.Esta sentença é publicada no seguinte endereço 

eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 426571 Nr: 25423-51.2015.811.0002

 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: ELIZABETE MARIA DA COSTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Processo n.º 25423-51/2015 (Cód. 426571)

Vistos...

Para análise do requerimento retro – expedição de certidões – providencie 

a credora a atualização do crédito mediante juntada de memória, visto que 

se limitou a informar valores.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 11 de maio de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 400315 Nr: 11477-12.2015.811.0002

 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: KALT SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS, WCC CARVALHO JUNIOR & CIA - ME, WALTER COSME 

DA COSTA CARVALHO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA ROCHA DA COSTA -ME ( 

WEBFLAVIA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M. GONZALES JUNIOR 

- OAB:13945, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB: 6.848 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13537/MT

 Processo n.º 11477-12/2015 (Cód. 400315)

Vistos...

Por observar que a intimação de provas foi direcionada ao advogado da 

autora que não mais a representa, uma vez que não foi realizada a 

alteração, e a fim de evitar-se arguição de nulidade futura, intime-se a 

autora para no prazo de cinco dias informar as provas que ainda pretende 
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produzir, pena de julgamento da lide no estado em que se encontra.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 11 de maio de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 415779 Nr: 19764-61.2015.811.0002

 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: ONILDO TABOA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 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 n.° 3587328.CONDENO 

a ré a proceder à reparação dos danos morais à autora, no montante, que 

fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais e honorários 

advocatícios, esses arbitrados em dez por cento sobre a 

condenação.Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento 

danoso (Súmula 54, do STJ ), considerando que a relação aqui discutida é 

extracontratual, e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação 

(Súmula 362, do STJ ).Intime-se a ré para recolher as custas processuais 

com base na condenação, sob pena de serem anotadas às margens da 

distribuição em seu nome, 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.Esta 

sentença é publicada no seguinte endereço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001326-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADAIL MARTINES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001326-96.2017.8.11.0002. 

AUTOR: JOSE ADAIL MARTINES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos... Ao autor, para no prazo de cinco dias, juntar 

procuração devidamente assinada pela parte (art. 104, CPC). Feito isso, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001350-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO FERREIRA CABRAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001350-27.2017.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CRISTIANO FERREIRA 

CABRAL Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT proposta por CRISTIANO FERREIRA CABRAL em desfavor da 

SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando 

que vítima de um acidente de trânsito ocasionando invalidez permanente. 

Por ser medida de direito, requer a condenação da ré ao pagamento de 

100% do valor do seguro no montante total de R$ 13.500,00, juntando 

procuração à Id. nº 4968152 - Pág. 1 e documentos. Citada, a ré ofertou a 

contestação juntada à Id. nº 8064371, alegando, em preliminar, ausência 

de interesse de agir ante a falta de pedido administrativo, inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, ausência do laudo do IML, carência de 

ação - boletim de ocorrência sem validade – não averiguação dos fatos. 

No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste prova 

da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a 

tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir 

da propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração/substabelecimento e documentos à Id. nº 7258395 - Pág. 1-4. 

Encaminhados os autos ao Centro de Solução de Conflitos, a audiência 

restou inexitosa, conforme termo juntado à Id. nº 7969236 - Pág. 1. 

Naquela oportunidade, a parte autora foi submetida à avaliação médica, 

conforme laudo juntado às fls. 7969248 - Pág. 1-2. Intimadas as partes 

para falarem sobre o laudo, ambas manifestaram-se, vindo-me conclusos 

para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação 

antecipadamente por entender que prescinde de outras provas além dos 

documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro 

DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em 

decorrência apresenta quadro de sequela com redução permanente de 

sua capacidade laborativa. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por entender que a 

tese apresentada fere o direito de petição e acesso à justiça, além do que 

inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia necessidade de 

requerimento na via administrativa. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Entendo não ser 

requisito a resposta positiva da seguradora quanto ao pagamento do 

prêmio na esfera administrativa, e o STJ pacificou o entendimento de que o 

esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso 

na via judicial. Motivo pelo qual, rejeito a preliminar e indefiro o pedido. DA 

AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. O laudo do IML não se denota o único 

instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, que pode 

ser comprovada mediante outros documentos firmados por profissionais 

da saúde ou mediante realização de perícia médica. Entendo ainda, que 

tais alegações devem ser discutidas em incidente próprio e não em 

preliminar. CARÊNCIA DE AÇÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA SEM 

VALIDADE – NÃO AVERIGUAÇÃO DOS FATOS A preliminar de carência 

de ação, por se tardio o Boletim de Ocorrência, não merece prosperar em 

razão da impropriedade de seus fundamentos. Para formular pedido de 

indenização, no caso de seguro DPVAT, é necessário apenas que o 

interessado prove a existência do dano e a ocorrência do acidente, 

demonstrando o nexo causal entre ambos, isso nos exatos termos da Lei 

n. 6.194/74. O boletim de ocorrência, por ser documento produzido 

unilateralmente, não tem presunção absoluta de veracidade, mas sim 

relativa, juris tantum, cedendo lugar quando infirmado por outros 

elementos constantes dos autos. Da mesma forma, provado o acidente e a 

morte dele decorrente de outros meios, prescindível é a juntada de BO. 

Portanto, rejeito a preliminar arguida. DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO 

DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o 

pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do dano advindo do 

sinistro, independentemente da existência de culpa. A falta de pagamento 

do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização. (STJ, Súmula nº 257, DJ 

29.08.2001). Segundo, pois como se sabe, a finalidade principal do seguro 

é estabelecer a garantia de uma indenização mínima. O pagamento resulta 
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do simples evento danoso, tendo por base a responsabilidade objetiva dos 

usuários de veículo pelos danos pessoais que venham à causar 

independentemente de apuração de culpa, ou de pagamento do prêmio. 

Entende ainda a jurisprudência; “DPVAT. Cobrança. Invalidez parcial. 

Legitimidade passiva de qualquer seguradora integrante do polo de 

seguradoras que compõe o seguro DPVAT. A ausência de comprovação 

do pagamento do prêmio do seguro DPVAT não pode ser obstáculo para o 

pagamento de indenização.Sentença mantida. Recurso da ré não provido 

e não conhecido o da autora.” (TJSP, Apelação com Revisão nº 

0002532-75.2012.8.26.0664, 34ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. 

Rosa Maria de Andrade Nery, j. 25.03.2013)”. No que diz respeito à 

invalidez, a ré impugnou o pedido sob o pretexto de que não havia provas 

suficientes quanto à invalidez permanente, requerendo, na hipótese de 

condenação, que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos 

da Lei n.º 6.194/74. Da análise do feito, entendo por devida a indenização 

à parte autora. Conforme documento acostado na exordial, em especial, o 

Boletim de Ocorrência (Id. nº 4968108 - Pág. 2-3), restou comprovado o 

acidente sofrido, dando conta que a invalidez permanente deu-se em 

razão do acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, 

esclareceu a veracidade da incapacidade que acomete o autor e sua 

origem advinda de acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo 

causal entre o acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No tocante 

à lesão, inobstante ser um tanto delicada sua graduação, conforme a 

extensão das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é 

disciplinada por lei, não havendo como discordar, cabendo tão somente 

sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela 

SUSEP por parte do CNSP, que está autorizado a expedir normas 

disciplinadoras e tarifas, detendo competência nos casos de indenização 

por invalidez permanente. A Lei apenas dirimiu o limite do quantum 

indenizatório, deixando ao órgão administrativo a função em que hipóteses 

o segurado terá direito à cobertura securitária. Quanto à lesão, deve 

corresponder ao grau de invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei 

n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). II - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinqüenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). O laudo pericial (Id. nº 7969248 - Pág. 1-2) concluiu que a parte 

autora apresenta incapacidade parcial (25%) no ombro direito (50%). 

Portanto, havendo prova da invalidez de caráter permanente e sequela 

com debilidade permanente do membro lesionado em razão do grau das 

lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 6.194/74. 

Entendo, contudo, por ter o acidente ocorrido nos idos de 2014, data 

posterior à vigência da Lei n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é 

limitado em até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente, como 

pleiteado. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa/parcial de algum dos membros 

pagar-se-á indenização à proporção sobre o percentual da perda 

funcional, sobre o qual se aplica o redutor apurado pelo expert, restando o 

cálculo na seguinte forma: Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de 

invalidez caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à 

seguinte proporção: Lesão I; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial incompleta ombro direito: 25% C) Percentual do 

redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da 

ausência de irresignação: 50% D) Valor devido: A x B x C: R$ 1.687,50. 

Com isso, faz jus o autor ao recebimento de tal importância referente à 

lesão sofrida conforme indicado no laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA 

DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça, os 

juros na hipótese de pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se 

da citação. Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da 

ré para sua incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ 

pacificou a matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na 

forma disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir 

citado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – 

DPVAT – OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos 

juros é a data da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação 

à correção monetária incide da data do evento danoso, conforme 

disciplina a Súmula nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria 

Bezerra Ramos, 1ª CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE 

DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação 

de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora 

na importância de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá 

ser atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, 

na forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso. Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação 

das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001134-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER PASSOS MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001134-66.2017.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CLEBER PASSOS MARTINS 

Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por CLEBER PASSOS MARTINS em desfavor da SEGURADORA 

LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que vítima de 

um acidente de trânsito ocasionando invalidez permanente. Por ser medida 

de direito, requer a condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do 

seguro no montante total de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 

5075490 - Pág. 1 e documentos. Citada, a ré ofertou a contestação 

juntada à Id. nº 8008130, alegando, em preliminar, alteração do polo 

passivo para Seguradora Líder, do requerimento administrativo perante a 

porto seguro cia de seguros gerais – devolução – pendência documental, 

ausência de interesse de agir pela falta de pedido administrativo, 

comprovante de residência em nome de terceiro. ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

requisito para fixação do foro. No mérito, aduz insuficiência probatória, 

nexo causal e que inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso 

constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 

13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e juros da 

citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a 

decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou a 

improcedência do pedido. Junta procuração/substabelecimento e 

documentos à Id. nº 8008141 - Pág. 1, 8008135 - Pág. 1. Encaminhados os 

autos ao Centro de Solução de Conflitos, a audiência restou inexitosa, 

conforme termo juntado à Id. nº 7918670 - Pág. 1. Naquela oportunidade, a 

parte autora foi submetida à avaliação médica, conforme laudo juntado às 

fls. 7918670 - Pág. 2-3. Da contestação manifestou-se o autor à Id. nº 

9234899. Intimadas as partes para falarem sobre o laudo, ambas 
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manifestaram-se, vindo-me conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente por entender 

que prescinde de outras provas além dos documentos e laudo pericial. 

Versa o feito quanto à cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que 

foi vítima de acidente de trânsito e em decorrência apresenta quadro de 

sequela com redução permanente de sua capacidade laborativa. DA 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré 

pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que a tese apresentada fere o direito de petição e 

acesso à justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à 

prévia necessidade de requerimento na via administrativa. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS Entendo não ser requisito a resposta positiva da 

seguradora quanto ao pagamento do prêmio na esfera administrativa, e o 

STJ pacificou o entendimento de que o esgotamento da instância 

administrativa não é condição para o ingresso na via judicial. Motivo pelo 

qual, rejeito a preliminar e indefiro o pedido. DA AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA A CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO A ré 

alega ausência de pressuposto válido para a constituição do processo por 

falta de juntada de comprovante de endereço da parte autora. No entanto, 

nos termos do art. 319 do CPC, a simples indicação de domicílio ou 

residência, pelo autor, atende as exigências legais, não tendo que se falar 

em extinção do processo, motivo pelo qual rejeito a preliminar. DO DIREITO 

AO RECEBIMENTO DO DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, 

para que haja o pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do 

dano advindo do sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré 

impugnou o pedido sob o pretexto de que não havia provas suficientes 

quanto à invalidez permanente, requerendo, na hipótese de condenação, 

que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 

6.194/74. Da análise do feito, entendo por devida a indenização à parte 

autora. Conforme documento acostado na exordial, em especial, o Boletim 

de Ocorrência (Id. nº 4905284 - Pág. 1-2), restou comprovado o acidente 

sofrido, dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do 

acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a 

veracidade da incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de 

acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o 

acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, 

inobstante ser um tanto delicada sua graduação, conforme a extensão 

das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada 

por lei, não havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. 

O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte 

do CNSP, que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, 

detendo competência nos casos de indenização por invalidez permanente. 

A Lei apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinqüenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 7918670 - 

Pág. 2-3) concluiu que a parte autora apresenta incapacidade parcial 

(25%) em membro inferior direito (70%). Portanto, havendo prova da 

invalidez de caráter permanente e sequela com debilidade permanente do 

membro lesionado em razão do grau das lesões, tenho pela aplicação do 

art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 6.194/74. Entendo, contudo, por ter o acidente 

ocorrido nos idos de 2014, data posterior à vigência da Lei n.º 11.482/07, 

que o valor indenizatório é limitado em até R$ 13.500,00 para o caso de 

invalidez permanente, como pleiteado. Estabelece a tabela SUSEP que na 

hipótese de invalidez caracterizada pela perda completa/parcial de algum 

dos membros pagar-se-á indenização à proporção sobre o percentual da 

perda funcional, sobre o qual se aplica o redutor apurado pelo expert, 

restando o cálculo na seguinte forma: Estabelece a tabela SUSEP que na 

hipótese de invalidez caracterizada pela perda completa pagar-se-á 

indenização à seguinte proporção: Lesão I; A) Valor total da cobertura (Lei 

6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda parcial incompleta MID: 70% C) 

Percentual do redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora 

diante da ausência de irresignação: 25% D) Valor devido: A x B x C: R$ 

2.362,50. Com isso, faz jus o autor ao recebimento de tal importância 

referente à lesão sofrida conforme indicado no laudo pericial. DA 

ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior 

Tribunal de Justiça, os juros na hipótese de pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à correção 

monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a partir do 

ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na 

forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso. Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação 

das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001640-76.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE FERNANDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001640-76.2016.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: FRANCIELE FERNANDA DA 

SILVA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT proposta por FRANCIELE FERNANDA DA SILVA em 
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desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

S/A, alegando que vítima de um acidente de trânsito ocasionando invalidez 

permanente. Por ser medida de direito, requer a condenação da ré ao 

pagamento de 100% do valor do seguro no montante total de R$ 

13.500,00, juntando procuração à Id. nº 1854330 - Pág. 1 e documentos. 

Citada, a ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 3648765, alegando, em 

preliminar, ausência de interesse de agir pela falta de pedido 

administrativo, ausência de laudo do IML. No mérito, aduz insuficiência 

probatória, nexo causal e que inexiste prova da invalidez e seu grau e 

que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o 

limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e 

juros da citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e 

a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou 

a improcedência do pedido. Junta procuração/substabelecimento e 

documentos à Id. nº 3297545 - Pág. 1-7. Encaminhados os autos ao 

Centro de Solução de Conflitos, a audiência restou inexitosa, conforme 

termo juntado à Id. nº 3668646 - Pág. 1. Naquela oportunidade, a parte 

autora foi submetida à avaliação médica, conforme laudo juntado às fls. 

11802433 - Pág. 1-3. Intimadas as partes para falarem sobre o laudo, 

ambas manifestaram-se, vindo-me conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente 

por entender que prescinde de outras provas além dos documentos e 

laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro DPVAT, 

alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em decorrência 

apresenta quadro de sequela com redução permanente de sua 

capacidade laborativa. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por entender que a 

tese apresentada fere o direito de petição e acesso à justiça, além do que 

inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia necessidade de 

requerimento na via administrativa. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. O 

laudo do IML não se denota o único instrumento capaz de aferir a invalidez 

permanente da vítima, que pode ser comprovada mediante outros 

documentos firmados por profissionais da saúde ou mediante realização 

de perícia médica. Entendo ainda, que tais alegações devem ser discutidas 

em incidente próprio e não em preliminar. DO DIREITO AO RECEBIMENTO 

DO DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o 

pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do dano advindo do 

sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré impugnou o 

pedido sob o pretexto de que não havia provas suficientes quanto à 

invalidez permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o 

valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. 

Da análise do feito, entendo por devida a indenização à parte autora. 

Conforme documento acostado na exordial, em especial, o Boletim de 

Ocorrência (Id. nº 1854319 - Pág. 1-2), restou comprovado o acidente 

sofrido, dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do 

acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a 

veracidade da incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de 

acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o 

acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, 

inobstante ser um tanto delicada sua graduação, conforme a extensão 

das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada 

por lei, não havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. 

O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte 

do CNSP, que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, 

detendo competência nos casos de indenização por invalidez permanente. 

A Lei apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinqüenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 7918670 - 

Pág. 2-3) concluiu que a parte autora apresenta incapacidade parcial 

(25%) em membro inferior direito (70%). Portanto, havendo prova da 

invalidez de caráter permanente e sequela com debilidade permanente do 

membro lesionado em razão do grau das lesões, tenho pela aplicação do 

art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 6.194/74. Entendo, contudo, por ter o acidente 

ocorrido nos idos de 2014, data posterior à vigência da Lei n.º 11.482/07, 

que o valor indenizatório é limitado em até R$ 13.500,00 para o caso de 

invalidez permanente, como pleiteado. Estabelece a tabela SUSEP que na 

hipótese de invalidez caracterizada pela perda completa/parcial de algum 

dos membros pagar-se-á indenização à proporção sobre o percentual da 

perda funcional, sobre o qual se aplica o redutor apurado pelo expert, 

restando o cálculo na seguinte forma: Estabelece a tabela SUSEP que na 

hipótese de invalidez caracterizada pela perda completa pagar-se-á 

indenização à seguinte proporção: Lesão I; A) Valor total da cobertura (Lei 

6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda parcial incompleta MID: 70% C) 

Percentual do redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora 

diante da ausência de irresignação: 25% D) Valor devido: A x B x C: R$ 

2.362,50. Com isso, faz jus o autor ao recebimento de tal importância 

referente à lesão sofrida conforme indicado no laudo pericial. DA 

ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior 

Tribunal de Justiça, os juros na hipótese de pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à correção 

monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a partir do 

ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na 

forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso. Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação 

das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004138-48.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOACI DE ABREU LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004138-48.2016.8.11.0002. 

AUTOR: JOACI DE ABREU LIMA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 
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CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Processo n.º 

1004138-48.2016.8.11.0002 Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por JOACI DE ABREU LIMA em 

desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

S/A, alegando foi vítima de acidente de trânsito ocasionando invalidez 

permanente. Por entender que a Medida Provisória 451/2008 é 

incompatível com a Constituição Federal por limitar o seguro obrigatório a 

R$ 13.500,00, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização 

no patamar equivalente a 40 salários mínimos da data do pagamento, 

juntando procuração à Id. nº 3314591 - Pág. 1 e documentos. 

Encaminhados os autos à Central de Conciliação, a audiência restou 

infrutífera, conforme termo juntado à Id. nº 4582852 - Pág. 1. Naquela 

oportunidade, a parte autora foi submetida à avaliação médica, conforme 

laudo juntado à Id. nº 4582852 - Pág. 3. Citada, a ré ofertou a contestação 

juntada à Id. nº 4636071, alegando, em preliminar, carência de ação - 

ausência de interesse de agir pela falta de pedido administrativo, inclusão 

da Seguradora Líder no polo passivo. No mérito, aduz insuficiência 

probatória, nexo causal e que inexiste prova da invalidez e seu grau e 

que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o 

limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e 

juros da citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e 

a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou 

a improcedência do pedido. Junta procuração, substabelecimentos e 

documentos à Id. nº 4486789 - Pág. 1-21. Da contestação, manifestou-se 

o autor à Id. nº 4715764. Intimadas as partes para falarem sobre o laudo, 

ambas manifestaram-se, vindo-me conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente 

por entender que prescinde de outras provas além dos documentos e 

laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro DPVAT, 

alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em decorrência 

apresenta quadro de sequela com redução permanente de sua 

capacidade laborativa. DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à 

substituição da seguradora ré pela Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT entendo que tal alteração subjetiva, que venho aplicando 

nos casos da mesma natureza, tem por fim aplicar o previsto em 

normatização da Fenaseg, bem como, facilitar a análise e pagamento das 

indenizações pleiteadas, ao passo que não gera qualquer prejuízo às 

partes envolvidas, especialmente à autora. Diante disso, DEFIRO A 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o cartório promova as 

devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a capa dos autos e os 

dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por 

entender que a tese apresentada fere o direito de petição e acesso à 

justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia 

necessidade de requerimento na via administrativa. DO DIREITO AO 

RECEBIMENTO DO DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para 

que haja o pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do dano 

advindo do sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré 

impugnou o pedido sob o pretexto de que não havia provas suficientes 

quanto ao acidente e quanto à invalidez permanente, requerendo, na 

hipótese de condenação, que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, 

nos termos da Lei n.º 6.194/74. Da análise do feito, entendo por devida a 

indenização à parte autora. Conforme documento acostado na exordial, 

em específico o Boletim de acidente de trânsito (Id. nº 3314591 - Pág. 1) 

restou comprovado o acidente sofrido, dando conta que a invalidez 

permanente deu-se em razão do acidente sofrido. Nesse aspecto, o 

perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade da incapacidade que 

acomete o autor e sua origem advinda de acidente automobilístico. Logo, 

fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a debilidade 

apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um tanto 

delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas anatômicas ou 

funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não havendo como 

discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 

normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, que está 

autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinqüenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 4340492 - 

Pág. 1-2) concluiu que o autor apresenta incapacidade (25%) no tornozelo 

esquerdo (25%). Portanto, havendo prova da invalidez de caráter 

definitivo, sem possibilidade de recuperação e sequela com debilidade 

permanente do membro lesionado em razão do grau das lesões, tenho 

pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 6.194/74. Entendo, contudo, por 

ter o acidente ocorrido nos idos de 2014, data posterior à vigência da Lei 

n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é limitado em até R$ 13.500,00 

para o caso de invalidez permanente, e não 40 salários mínimos, como 

pleiteado. Ademais, nesse aspecto, a parte autora sequer apresentou 

tese quanto à suposta ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da Medida 

Provisória e lei consequente, limitando-se a alegar que não condizem com 

os parâmetros da Constituição Federal da República, o que entendo até 

insuficiente para análise da arguição. Estabelece a tabela SUSEP que na 

hipótese de invalidez caracterizada pela perda completa de um dos 

membros superiores/inferiores ou das mãos ou demais partes elencadas 

na tabela, pagar-se-á indenização à proporção sobre o percentual da 

perda funcional, sobre o qual se aplica o redutor apurado pelo expert, 

restando o cálculo na seguinte forma: 1ª Lesão A) Valor total da cobertura 

(Lei 6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda incompleta tornozelo esquerdo: 

25% C) Percentual do redutor apurado pelo perito e de acordo com a 

seguradora diante da ausência de irresignação: 25% D) Valor devido: A x 

B x C: R$ 843,75. Com isso, faz jus o autor ao recebimento de tal 

importância referente à lesão sofrida, valor, inclusive, tacitamente 

reconhecido pela seguradora por não ter manifestado quanto ao laudo 

pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do 

Superior Tribunal de Justiça[1], os juros na hipótese de pagamento do 

seguro obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à 

correção monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a 

partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ[2], conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor do autor na importância de 

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). 

Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 

405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. 

Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas 

no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem 

como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) 

reais, nos termos do art. 85, 8º, do novo Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO [1] Os 
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juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. 

[2] Incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da data do 

efetivo prejuízo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001371-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MIGUEL DE ANUNCIACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001371-03.2017.8.11.0002. 

AUTOR: JEFFERSON MIGUEL DE ANUNCIACAO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS  Processo  n .º 

1001371-03.2017.8.11.0002. Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por JEFFERSON MIGUEL DE 

ANUNCIACAO em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, alegando que vítima de um acidente de trânsito 

ocasionando invalidez permanente. Por ser medida de direito, requer a 

condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do seguro no montante 

total de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 4975060 - Pág. 1 e 

documentos. Citada, a ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 8068601, 

alegando, em preliminar, ausência de interesse de agir ante a falta de 

pedido administrativo, alteração do polo passivo para Seguradora Líder. 

No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste prova 

da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a 

tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir 

da propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração/substabelecimento e documentos à Id. nº 6096197. 

Encaminhados os autos ao Centro de Solução de Conflitos, a audiência 

restou inexitosa, conforme termo juntado à Id. nº 7968599 - Pág. 1. 

Naquela oportunidade, a parte autora foi submetida à avaliação médica, 

conforme laudo juntado às fls. 7968613 - Pág. 1-2. Da contestação 

manifestou-se o autor à Id. nº 9253458. Intimadas as partes para falarem 

sobre o laudo, ambas manifestaram-se, vindo-me conclusos para 

sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação 

antecipadamente por entender que prescinde de outras provas além dos 

documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro 

DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em 

decorrência apresenta quadro de sequela com redução permanente de 

sua capacidade laborativa. DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à 

substituição da seguradora ré pela Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT entendo que tal alteração subjetiva, que venho aplicando 

nos casos da mesma natureza, tem por fim aplicar o previsto em 

normatização da Fenaseg, bem como, facilitar a análise e pagamento das 

indenizações pleiteadas, ao passo que não gera qualquer prejuízo às 

partes envolvidas, especialmente à autora. Diante disso, DEFIRO A 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o cartório promova as 

devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a capa dos autos e os 

dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por 

entender que a tese apresentada fere o direito de petição e acesso à 

justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia 

necessidade de requerimento na via administrativa. DO DIREITO AO 

RECEBIMENTO DO DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para 

que haja o pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do dano 

advindo do sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré 

impugnou o pedido sob o pretexto de que não havia provas suficientes 

quanto à invalidez permanente, requerendo, na hipótese de condenação, 

que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 

6.194/74. Da análise do feito, entendo por devida a indenização à parte 

autora. Conforme documento acostado na exordial, em especial, o Boletim 

de Ocorrência (Id. 4975040 - Pág. 1-2), restou comprovado o acidente 

sofrido, dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do 

acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a 

veracidade da incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de 

acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o 

acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, 

inobstante ser um tanto delicada sua graduação, conforme a extensão 

das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada 

por lei, não havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. 

O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte 

do CNSP, que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, 

detendo competência nos casos de indenização por invalidez permanente. 

A Lei apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinqüenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 7968613 - 

Pág. 1-2) concluiu que a parte autora apresenta incapacidade parcial 

(75%) no cotovelo direito (25%). Portanto, havendo prova da invalidez de 

caráter permanente e sequela com debilidade permanente do membro 

lesionado em razão do grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 

1º, I, da Lei n.° 6.194/74. Entendo, contudo, por ter o acidente ocorrido nos 

idos de 2014, data posterior à vigência da Lei n.º 11.482/07, que o valor 

indenizatório é limitado em até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente, como pleiteado. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese 

de invalidez caracterizada pela perda completa/parcial de algum dos 

membros pagar-se-á indenização à proporção sobre o percentual da 

perda funcional, sobre o qual se aplica o redutor apurado pelo expert, 

restando o cálculo na seguinte forma: Estabelece a tabela SUSEP que na 

hipótese de invalidez caracterizada pela perda completa pagar-se-á 

indenização à seguinte proporção: Lesão I; A) Valor total da cobertura (Lei 

6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda parcial incompleta cotovelo direito: 25% 

C) Percentual do redutor apurado pelo perito e de acordo com a 

seguradora diante da ausência de irresignação: 75% D) Valor devido: A x 

B x C: R$ 2.531,25. Com isso, faz jus o autor ao recebimento de tal 

importância referente à lesão sofrida conforme indicado no laudo pericial. 

DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior 

Tribunal de Justiça, os juros na hipótese de pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à correção 

monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a partir do 

ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 
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de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos) Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na 

forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso. Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação 

das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003541-79.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES CLOZARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003541-79.2016.8.11.0002. 

AUTOR: RAFAEL ALVES CLOZARA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por RAFAEL ALVES 

CLOZARA em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, alegando que vítima de um acidente de trânsito 

ocasionando invalidez permanente. Por ser medida de direito, requer a 

condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do seguro no montante 

total de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 3244190 - Pág. 1 e 

documentos. Citada, a ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 4605723, 

alegando, em preliminar, ausência de interesse de agir ante a falta de 

pedido administrativo, alteração do polo passivo para Seguradora Líder. 

No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste prova 

da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a 

tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir 

da propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração/substabelecimento e documentos à Id. nº 4354035 - Pág. 1-21. 

Encaminhados os autos ao Centro de Solução de Conflitos, a audiência 

restou inexitosa, conforme termo juntado à Id. nº 4582496 - Pág. 1. 

Naquela oportunidade, a parte autora foi submetida à avaliação médica, 

conforme laudo juntado às fls. 4582496 - Pág. 5-6. Da contestação 

manifestou-se o autor à Id. nº 11701550. Intimadas as partes para falarem 

sobre o laudo, ambas manifestaram-se, vindo-me conclusos para 

sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação 

antecipadamente por entender que prescinde de outras provas além dos 

documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro 

DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em 

decorrência apresenta quadro de sequela com redução permanente de 

sua capacidade laborativa. DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à 

substituição da seguradora ré pela Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT entendo que tal alteração subjetiva, que venho aplicando 

nos casos da mesma natureza, tem por fim aplicar o previsto em 

normatização da Fenaseg, bem como, facilitar a análise e pagamento das 

indenizações pleiteadas, ao passo que não gera qualquer prejuízo às 

partes envolvidas, especialmente à autora. Diante disso, DEFIRO A 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o cartório promova as 

devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a capa dos autos e os 

dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por 

entender que a tese apresentada fere o direito de petição e acesso à 

justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia 

necessidade de requerimento na via administrativa. DO DIREITO AO 

RECEBIMENTO DO DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para 

que haja o pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do dano 

advindo do sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré 

impugnou ainda, o pedido sob o pretexto de que não havia provas 

suficientes quanto à invalidez permanente, requerendo, na hipótese de 

condenação, que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos 

da Lei n.º 6.194/74. Da análise do feito, entendo por devida a indenização 

à parte autora. Conforme documento acostado na exordial, em especial, o 

Boletim de Ocorrência (Id. 3244247 - Pág. 1-2), restou comprovado o 

acidente sofrido, dando conta que a invalidez permanente deu-se em 

razão do acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, 

esclareceu a veracidade da incapacidade que acomete o autor e sua 

origem advinda de acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo 

causal entre o acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No tocante 

à lesão, inobstante ser um tanto delicada sua graduação, conforme a 

extensão das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é 

disciplinada por lei, não havendo como discordar, cabendo tão somente 

sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela 

SUSEP por parte do CNSP, que está autorizado a expedir normas 

disciplinadoras e tarifas, detendo competência nos casos de indenização 

por invalidez permanente. A Lei apenas dirimiu o limite do quantum 

indenizatório, deixando ao órgão administrativo a função em que hipóteses 

o segurado terá direito à cobertura securitária. Quanto à lesão, deve 

corresponder ao grau de invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei 

n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). II - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinqüenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). O laudo pericial (Id. nº 4582496 - Pág. 6-7) concluiu que a parte 

autora apresenta incapacidade parcial (10%) na mão esquerda (70%). 

Portanto, havendo prova da invalidez de caráter permanente e sequela 

com debilidade permanente do membro lesionado em razão do grau das 

lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 6.194/74. 

Entendo, contudo, por ter o acidente ocorrido nos idos de 2014, data 

posterior à vigência da Lei n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é 

limitado em até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente, como 

pleiteado. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa/parcial de algum dos membros 

pagar-se-á indenização à proporção sobre o percentual da perda 

funcional, sobre o qual se aplica o redutor apurado pelo expert, restando o 

cálculo na seguinte forma: Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de 

invalidez caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à 

seguinte proporção: Lesão I; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial incompleta mão esquerda: 70% C) Percentual 

do redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da 

ausência de irresignação: 10% D) Valor devido: A x B x C: R$ 945,00. 

Com isso, faz jus o autor ao recebimento de tal importância referente à 

lesão sofrida conforme indicado no laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA 

DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça, os 

juros na hipótese de pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se 

da citação. Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da 

ré para sua incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ 

pacificou a matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na 

forma disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir 

citado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – 

DPVAT – OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 522 de 558



MONETÁRIA E JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos 

juros é a data da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação 

à correção monetária incide da data do evento danoso, conforme 

disciplina a Súmula nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria 

Bezerra Ramos, 1ª CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE 

DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação 

de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora 

na importância de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais). Para 

fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do 

CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Pelo 

princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no 

quantum, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem 

como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) 

reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003636-12.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RISSINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003636-12.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: LUCAS RISSINI REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT proposta por LUCAS RISSINI em desfavor da 

SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando 

que foi vítima de acidente de trânsito ocasionando invalidez permanente. 

Por entender ser devido o recebimento do seguro, requer a condenação 

da ré ao pagamento de 100% do valor do seguro R$ 13.500,00, juntando 

procuração à Id nº 3261709 - Pág. 1 e documentos. Citado, a ré 

apresentou contestação à Id nº 4451247, alegando, em preliminar, 

interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo e 

substituição do polo passivo para Seguradora Líder, ausência de 

documentos essenciais à regulação do sinistro – documentos ilegíveis. No 

mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste prova da 

invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela 

de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da 

propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração, substabelecimentos e documentos à Id. nº 4451253 - Pág. 1-4 

e Id. nº 4451279 - Pág. 1. Da contestação a autora manifestou-se à Id. nº 

4599686. Encaminhados os autos ao Centro de Solução de Conflitos, a fim 

de participar do Mutirão do DPVAT, a audiência de seu infrutífera, 

conforme termo de audiência juntado à Id. nº 4582900 - Pág. 1. Naquela 

oportunidade, a parte autora foi submetida à avaliação médica, conforme 

laudo pericial juntado à Id. nº 4582900 - Pág. 2-3. Intimadas as partes para 

falarem sobre o laudo, ambas manifestaram-se, vindo-me conclusos para 

sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação 

antecipadamente por entender que prescinde de outras provas além dos 

documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro 

DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em 

decorrência apresenta quadro de sequela com redução permanente de 

sua capacidade laborativa. DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à 

substituição da seguradora ré pela Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT entendo que tal alteração subjetiva, que venho aplicando 

nos casos da mesma natureza, tem por fim aplicar o previsto em 

normatização da Fenaseg, bem como, facilitar a análise e pagamento das 

indenizações pleiteadas, ao passo que não gera qualquer prejuízo às 

partes envolvidas, especialmente à autora. Diante disso, DEFIRO A 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o cartório promova as 

devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a capa dos autos e os 

dados de distribuição no sistema Apolo. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por 

entender que a tese apresentada fere o direito de petição e acesso à 

justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia 

necessidade de requerimento na via administrativa. AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS ESSENCIAIS À REGULAÇÃO DO SINISTRO – 

DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. Vejo que esta preliminar não merece prosperar, 

visto que a aprte autora, à Id. nº 3261714 - Pág. 1, juntou cópia legível de 

seus documento, não tendo o que se falar em documentos ilegíveis. DAS 

DESPESAS MÉDICAS A Lei 6.194/64, normatiza os valores a serem 

recebidos à título de reembolso por despesas de assistência médica e 

suplementares. No que tange a indenização, temos que deve 

corresponder ao teto máximo fixado em lei, sendo este de R$ 2.700,00, 

aplicando o que dispões a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, III alterado pela Lei n.° 

11.482/07, senão vejamos: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: ... III - até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. Nesse 

sentido, também sedimenta a jurisprudência: AGRAVO REGIMENTAL - 

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO E DESPESAS E TRATAMENTOS APRESENTADOS - 

COMPROVADOS - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. As provas existentes nos autos são suficientes para 

demonstrar que os gastos se referem ao acidente sofrido pelo Agravado, 

tanto pelas datas próximas ao evento danoso, como pela referência ao 

tratamento. (Ag 176775/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/02/2016, Publicado 

no DJE 12/02/2016). (TJ-MT - AGV: 01767756220158110000 

176775/2015, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

Data de Julgamento: 03/02/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 12/02/2016). A jurisprudência do TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

SUPLEMENTARES - NEXO DE CAUSALIDADE - DEMONSTRAÇÃO - 

COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM 

DESPESAS MÉDICAS - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DA SEGURADORA 

- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se restou comprovado 

pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de 

acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do 

tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento 

a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, 

mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações em sede 

recursal. (Ap 20616/2010, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/06/2011, Publicado no DJE 

16/06/2011) (TJ-MT - APL: 00206166720108110000 20616/2010, Relator: 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/06/2011, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2011). Portanto, 

havendo prova dos gastos pelo autor com despesas de assistência 

médica, em decorrência de acidente automobilístico (Id. nº 3261723 - Pág. 

1), tenho pela aplicação do art. 3º, III, da Lei n.° 6.194/74, no montante de 

R$ 457,45 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco 

centavos). DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT. De acordo com o 

art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o pagamento por invalidez, basta a 

prova do acidente e do dano advindo do sinistro, independentemente da 

existência de culpa. A ré impugnou o pedido sob o pretexto de que não 

havia provas suficientes quanto à invalidez permanente, requerendo, na 

hipótese de condenação, que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, 

nos termos da Lei n.º 6.194/74. Da análise do feito, entendo por devida a 

indenização à parte autora. Conforme documento acostado na exordial, 

em especial, O Boletim de Ocorrência (Id, nº 3261719 - Pág. 1-3), restaram 

comprovados o acidente sofrido, dando conta que a invalidez permanente 

deu-se em razão do acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu 

laudo, esclareceu a veracidade da incapacidade que acomete o autor e 

sua origem advinda de acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o 

nexo causal entre o acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No 
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tocante à lesão, inobstante ser um tanto delicada sua graduação, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a 

matéria é disciplinada por lei, não havendo como discordar, cabendo tão 

somente sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da 

tabela SUSEP por parte do CNSP, que está autorizado a expedir normas 

disciplinadoras e tarifas, detendo competência nos casos de indenização 

por invalidez permanente. A Lei apenas dirimiu o limite do quantum 

indenizatório, deixando ao órgão administrativo a função em que hipóteses 

o segurado terá direito à cobertura securitária. Quanto à lesão, deve 

corresponder ao grau de invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei 

n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). II - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinqüenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). O laudo pericial (Id. nº 4582900 - Pág. 2-3) concluiu que a parte 

autora apresenta incapacidade parcial incompleta (75%) em membro 

inferior direito (70%). Portanto, havendo prova da invalidez de caráter 

permanente e sequela com debilidade permanente do membro lesionado 

em razão do grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da 

Lei n.° 6.194/74. Entendo, contudo, por ter o acidente ocorrido nos idos de 

2013, data posterior à vigência da Lei n.º 11.482/07, que o valor 

indenizatório é limitado em até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente, como pleiteado. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese 

de invalidez caracterizada pela perda completa/parcial de algum dos 

membros pagar-se-á indenização à proporção sobre o percentual da 

perda funcional, sobre o qual se aplica o redutor apurado pelo expert, 

restando o cálculo na seguinte forma: A) Valor total da cobertura (Lei 

6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda parcial MID: 70% C) Percentual do 

redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da 

ausência de irresignação: 75% D) Valor devido: A x B x C: R$ 7.087,50. 

Com isso, faz jus o autor ao recebimento de tal importância referente à 

lesão sofrida conforme indicado no laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA 

DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça[1], os 

juros na hipótese de pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se 

da citação. Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da 

ré para sua incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ 

pacificou a matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na 

forma disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ[2], conforme julgado a seguir 

citado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – 

DPVAT – OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos 

juros é a data da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação 

à correção monetária incide da data do evento danoso, conforme 

disciplina a Súmula nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria 

Bezerra Ramos, 1ª CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE 

DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação 

de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A ao pagamento; I - do seguro DPVAT em favor da 

autora na importância de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). II – Pagamento de Restituição de Despesas de 

Assistência Médica e Suplementares (DAMS), no montante de R$ 457,45 

(quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). Para 

fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do 

CC/2002, e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, e das 

despesas médicas desde a data do desembolso. Pelo princípio da 

sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no quantum, 

condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem como, verbas 

advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais, nos 

termos do art. 85, § 4º, III do novo Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo recursal e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO [1] Os juros de mora 

na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. [2] Incide 

correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da data do efetivo 

prejuízo.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002281-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO ALVES DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT0010246A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 

INVESTIMENTO RENDA FIXA PREMIUM LONGO PRAZO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Autos nº 1002281-30.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Diante da certidão acostada no Id. 11868914, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 07 de junho de 2018, às 15h00min. 

Cite-se e intime-se, observando o novo endereço da parte requerida 

informado no Id. 11677502. Cumpra-se nos ulteriores termos a decisão 

inicial. Várzea Grande, 8 de março de 2018. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 372427 Nr: 21215-58.2014.811.0002

 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: LEANDRO LEITE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINOR SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:15.608, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:13940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINO DE CAMPOS NETO - 

OAB:7461/MT

 Vistos etc.

Considerando que no mês de julho/2018 este Magistrado estará em gozo 

de férias; considerando, ainda, o teor da Proposição – 17/2007 – TJ, que 

decidiu que os Srs. Magistrados, ao saírem de férias, não designem 

audiências, salvo as matérias urgentes; e, levando-se em conta, por fim, 

que este Juízo já havia designado audiência para o referido mês, cancelo 

a audiência designada às fls. 43, redesignando o ato para o dia 08 de 

agosto de 2018, às 14h00min, mantendo incólume a decisão de fls. 43, 

devendo ser cumprida na íntegra.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 395709 Nr: 8958-64.2015.811.0002

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL CRISTO REI, SELMA 

FERNANDES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTHON VINICIUS QUEIROZ, TATIANE 

CRISTINA NOGUEIRA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 524 de 558



 Certifico que a R. Decisão de p. 122 não foi publicada. Sendo assim 

promovo intimação da Autora, através da adv. Anabell Corbelino Siqueira 

Daltro, OAB-MT 13544-0, da decisão já anunciada, a seguir transcrita 

integralmente. A saber : " Vistos etc. Diante do requerimento formulado 

pela parte autora às fls. 119/120, onde informa o novo endereço da parte 

requerida, redesigno a audiência de conciliação para o dia 4 de julho de 

2018, às 14h40min, constando que a peça contestatória deverá ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 

335, inciso I, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado 

de qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. 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). Expeça-se novo mandado com o endereço indicado pela 

parte autora às fls. 119. Intime-se e cumpra-se, com as providências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 433434 Nr: 3076-87.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGFDS, LMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDCDSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Certifico que a parte autora manifestou tempestivamente sobre o laudo 

pericial, sendo que a requerida quedou-se inerte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 433796 Nr: 3291-63.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITE GONÇALINA DA SILVA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:MT 12.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação a parte requerente para manifestar sobre o pagamento 

voluntario de fls 31/33 no prazo de 15 (quinze) dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 441922 Nr: 7749-26.2016.811.0002

 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: JANAINA FIGUEIREDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15440-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:6.171

 Certifico que o Requerido Apresentou o Recurso de Apelação dentro do 

prazo legal Sendo assim, encaminho intimação a parte requerente para 

contrarrazoar no prazo de 15 dias. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003203-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT0012198A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS EMMANUEL FIGUEIREDO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1003203-71.2017.8.11.0002 

Vistos etc. A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(art. 700, do NCPC). Expeça-se mandado, com prazo de 15 dias, para 

pagamento. Conste, ainda que, nesse prazo, o réu poderá opor embargos 

nos próprios autos (art. 702 do NCPC). Caso não haja cumprimento da 

obrigação, oferecimento de embargos ou, ainda, rejeitados estes, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. (art. 702, §8º, 

NCPC). No mais, nos termos do artigo 701, do NCPC, fixo os honorários em 

5% do valor da causa, anotando-se, no mandado, que caso o réu cumpra 

com o pagamento integral do débito, ficará isento de custas processuais 

(art. 701, §1º, do NCPC). Concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Várzea Grande/MT, 02 

de agosto de 2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003818-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADM ASFALTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNOLDO SILVA VEGGI (REQUERIDO)

ADMF COMERCIO PRODUTOS TRATAMENTO DE AGUA E SERVICOS 

EIRELI ME - ME (REQUERIDO)

EDGAR DOS SANTOS VEGGI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003818-27.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ADM ASFALTOS LTDA REQUERIDO: ADMF COMERCIO 

PRODUTOS TRATAMENTO DE AGUA E SERVICOS EIRELI ME - ME, 

ARNOLDO SILVA VEGGI, EDGAR DOS SANTOS VEGGI Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que a requerente não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou os endereços eletrônicos das partes. Ademais, nominou 

o pedido como medida cautelar, que não é mais utilizado com o advento do 

novo Código de Processo Civil, pois a pretensão cautelar é veiculada em 

uma ação preparatória que pode ser aditada (após citação do réu) para 

incluir novos documentos, argumentos e pretensões, todavia fundamenta 

o pedido nos artigos 301 e 303 do CPC, quais sejam tutela de urgência de 

natureza cautelar a ser efetivada mediante sequestro e Tutela Antecipada 

Requerida em Caráter Antecedente. Com as inovações trazidas pelo 

CPC/2015 o trato das tutelas provisórias restou unificado na parte geral do 

Código de Processo Civil (artigos 294 a 311), consolidando-se sob a 

insigne da tutela de urgência e de evidência (artigo 300, CPC e artigo 311, 

CPC). A tutela de urgência é gênero da qual são espécies as tutelas 

cautelar e antecipatória, as quais podem ser antecedentes ou não e, estão 

compreendidas no conjunto de medidas empregadas pelo juiz com base 

em juízo de cognição sumária e perante uma situação de direito 

substancial de risco iminente ou atual, para assegurar o resultado útil e 

eficaz do processo. Apesar de se assemelharem quanto ao objetivo, 

amenizar os males do tempo, as tutelas de natureza antecipada e cautelar 

se diferenciam quando à forma e objetivo, na primeira antecipa-se 

provisoriamente, no todo ou em parte, os efeitos do provimento final, 

satisfazendo imediatamente, ainda que de forma precária, a pretensão do 

autor. Já na medida cautelar não se antecipa os efeitos da tutela, mas 

utiliza mecanismos capazes de proteger o provimento final, preservando o 

bem da vida com providencias acautelatórias idôneas a fim de garantir o 

resultado útil do processo. No caso, conquanto o autor mencione que “o 

sequestro consiste em apreender coisa determinada, de modo a impedir a 

alienação, danificação ou destruição do objeto em litígio, garantindo a 

execução futura para entrega de coisa certa,” não ficou claro em que 

consiste o pedido de tutela final, requisito necessário nos termos do art. 

303, do CPC, posto que dos fatos narrados não se vislumbra a propositura 

de ação de cunho executivo. De tal modo, o pedido formulado pelo autor, 

concessão de medida liminar preventiva consistente em cautelar de 

sequestro de bens móveis que a parte ré supostamente se apropriou de 
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forma indevida em verdade, se enquadra no Procedimento da Tutela 

Cautelar Requerida em Caráter Antecedente, prevista nos artigos 305 e 

seguintes do CPC, devendo o autor adequar os pedidos ao referido rito 

processual, bem como indicar qual será o pedido principal. Demais disso, 

constato que o valor atribuído à causa (R$1.000, 00) não está adequado. 

Nos termos do § 4, do art. 303, do CPC, “Na petição inicial a que se refere 

o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve 

levar em consideração o pedido de tutela final.” Todavia, tendo em vista da 

determinação para adequar o rito processual, deve-se ter em conta o 

disposto no art. 292, II e VI do CPC. De outro norte, a parte autora relata 

que realizou parceria comercial com a requerida, relacionando os termos 

entabulados no contrato (id. 13142838 - Pág. 2), contudo inexiste nos 

autos documento que comprove os termos do contrato de parceria 

conforme relatado, também não há informação de que se trata de contrato 

verbal. Por fim, nota-se que a procuração outorgada ao causídico (id. 

13142958 - Pág. 2) está em nome de Fagundes Engenharia e Construtora 

Ltda. pessoa jurídica estranha à presente lide. Do mesmo modo, o contrato 

de locação acostado aos autos referem-se a pessoas jurídicas estranha à 

presente lide, inexistindo qualquer menção a estas nos autos ou 

explicação para o fato de o contrato está em nome de terceiros. Ante o 

exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo (art. 

321, parágrafo único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito: 1. Informar os endereços eletrônicos das partes. 2. 

Adequar o feito ao Procedimento da Tutela Cautelar, requerida em Caráter 

Antecedente (art. 305 e seguintes do CPC), indicando o pedido principal 

e/ou o direito que se objetiva assegurar. 3. Corrigir o valor atribuído à 

causa, conforme disposto no artigo 292, do CPC, promovendo o 

recolhimento das custas judiciais remanescentes, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 99, § 2 

º, c/c art. 290, ambos do CPC, c/c 456, §1º, da CNGC). 4. Juntar o contrato 

de parceria comercial ou esclarecer se foi realizado contrato verbal. 5. 

Juntar procuração ad judicia outorgada pelos postulantes. 6. Esclarecer o 

fato de o contrato de locação juntado aos autos está em nome de pessoa 

estranha à presente lide. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e façam os autos IMEDIATAMENTE conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 16 

de maio de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004064-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004064-57.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Ordiley Nobre de Almeida propôs Ação 

Declaratória de Relação Jurídica com pedido de Indenização por Danos 

Morais em face de Telefônica Brasil S/A, ambos qualificados, pelos fatos e 

fundamentos de direito expostos na exordial. No decorrer da demanda, as 

partes firmaram acordo extrajudicial (Id. 10859087), pugnando por sua 

homologação, bem assim a extinção do processo. Vieram os autos 

conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento. Decido. Observo que os 

termos tratados no ajuste entabulado entre as partes versam sobre 

direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b”, 

do CPC. Os honorários devem ser especificamente carreados a uma ou 

outra parte. Como não houve acordo das partes relativamente aos 

honorários, só se pode concluir que cada parte responderá pelos 

honorários de seu advogado. Custas nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. 

Expeça-se o alvará respectivo, observando os dados bancários 

informados no Id. 11729263. Tendo em vista a desistência do prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedam as baixas e 

anotações de estilo, arquivando os autos. P. I. e Cumpra-se. Várzea 

Grande, 16 de maio de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006014-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VINICIO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10(dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 13229224. Sem 

prejuízo da intimação supra, deverão as partes, no mesmo prazo, 

especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002405-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA DA SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10(dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 13187435.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000701-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO PAULO ESCANHOELA JUNIOR OAB - SP65128 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH (RÉU)

REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA - ME (RÉU)

REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando 

que na certidão de ID 12805850 o Sr. Oficial de Justiça informa que não 

obteve êxito na citação dos dois primeiros requeridos, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a para autora para manifestação respeito, 

no prazo de 05(cinco) dias. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000160-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IND. REUNIDA DE ARTEF. DE CIMENTO E PROD. CERAMICOS LTDA - ME 

(RÉU)

REGIANE MARLI FROES RODRIGUES (RÉU)

MARLY RODRIGUES FROES (RÉU)

 

Em atenção a manifestação de ID 13071900 aportada pela parte autora, 

registro que a questão apontada foi sanada pelo Sr. Oficial de Justiça 

consoante juntada de certidão de ID 13065019. Destarte, nos termos da 
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legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o presente feito a 

fim intimar a autora para manifestação a respeito da certidão de ID 

1365019, no prazo de 05(cinco) dias. Julio Alfredo Prediger Gestor 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008092-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MUTZENBERG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT22465/O (ADVOGADO)

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOANA MUTZENBERG Parte Ré: REQUERIDO: MARIA APARECIDA GOMES 

DA SILVA Vistos, etc. Joana Mutzenberg promove a presente “ação de 

busca e apreensão c/c danos materiais e morais e tutela provisória de 

urgência” em face de Maria Aparecida Gomes da Silva, aduzindo, em 

síntese, que em 02/04/2013 vendeu o ágio do veículo Fiat/Uno Mille Fire 

Flex, Ano/Modelo 2006/2007, Cor Branca, Placa KAN8525, para a 

requerida, a qual também se comprometeu a quitar as 36 (trinta e seis) 

parcelas do financiamento. Todavia, a requerida não cumpriu com a 

obrigação avençada, deixando de pagar as parcelas do financiamento, o 

que culminou na inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito. Outrossim, a autora tomou conhecimento que a requerida 

transferiu a posse do bem para terceiro, que está tentando vender o 

veículo, causando prejuízos à autora, uma vez que recebe infrações de 

trânsito em seu prontuário perante o órgão de trânsito. Dessa forma, 

requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a busca e 

apreensão do veículo no endereço descrito no item “a” da inicial. No 

mérito, requerer a rescisão do contrato firmando entre as partes com a 

consequente reintegração na posse do bem e a condenação da requerida 

ao pagamento de uma indenização pelos danos morais e materiais 

suportados. Declínio de competência e determinação de emenda da inicial 

no Id. 10448323, da qual a parte autora se manifestou no Id. 10480170. Na 

decisão de id. 10487694 a liminar vindicada foi indeferida. A audiência de 

conciliação restou infrutífera (id. 11634262), sendo que a requerida não 

apresentou contestação no prazo legal, conforme se observa do teor da 

certidão de id. 12213029. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. 

Decido. Cumpre anotar que a hipótese em apreço é caso que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso II, do art. 355, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista a revelia da requerida, que 

apesar de ter comparecido na audiência de conciliação deixou de 

apresentar contestação. Esclarece o artigo 373, do Código de Processo 

Civil, que o ônus da prova incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Nesse ensejo, Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código 

de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015, p. 394/395, prescrevem: “O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da 

prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor 

cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por 

ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o 

ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no 

direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Logo, 

ao demandante, é necessária apresentação da prova pertinente às 

alegações, e ao requerido os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do autor. Ressalta-se que o caso em questão não trata de fato 

notório, que dispensa prova para que seja aceito como verdadeiro. Por 

força da revelia, incumbe-se exclusivamente a este juízo avaliar se os 

fatos narrados nos autos condizem às consequências jurídicas descritas 

e pretendidas pela parte requerente, analisando a viabilidade do direito 

deduzido e o conjunto probatório constante, porquanto a presunção de 

veracidade é relativa, podendo sucumbir diante de outras circunstâncias 

dos autos. Da rescisão do contrato e reintegração de posse do veículo 

Pois bem, verifico que a autora pretende a rescisão do contrato particular 

de compra e venda de veículo firmado com a requerida (id. 10436593) , 

com a consequente devolução do veículo, condenação ao pagamento de 

uma indenização a título de danos morais e materiais. Nessa perspectiva, 

tem-se por incontroverso a inadimplência por parte da requerida, 

porquanto a autora juntou aos autos o extrato de inclusão de seu nome no 

Serasa em virtude da ausência de pagamento das parcelas do contrato de 

financiamento firmado junto a Credifibra S/A e demonstrativo de débito das 

parcelas em atraso perante a referida financeira (ids. 10436455 e 

12184613), a evidenciar que a requerida deixou de observar a cláusula 3ª, 

parágrafo terceiro do contrato celebrado entre as partes (id. 10436593), 

que assim dispõe: “O Outorgado comprador assume que pagará em dias 

as parcelas do veículo acima citado, caso venha ocorrer o não pagamento 

de 02 (duas) ou mais parcelas do financiamento o mesmo perderá o direito 

do veículo sendo que deverá devolver o veículo a Outorgante Vendedor 

sem qualquer devolução de valores”. A seu turno, a requerida não erigiu 

nenhum fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito da autora, para 

justificar sua inadimplência. Portanto, a rescisão do contrato é medida que 

se impõe à luz do disposto no art. 475 do Código Civil, a saber: “Art. 475. 

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”. Sobre o tema, confira os ensinamentos 

do renomado civilista Orlando Gomes: “Nos contratos bilaterais a 

interdependência das obrigações justifica a sua resolução quando uma 

das partes se torna inadimplente. Na sua execução, cada contratante tem 

a faculdade de pedir a resolução, se o outro não cumpre as obrigações 

contraídas. Esta faculdade resulta de estipulação ou de presunção legal. 

Quando as partes acordam-na, diz-se que estipulam o pacto comissório 

expresso. Na ausência de estipulação, tal pacto é presumido pela lei, que 

subentende a existência da cláusula resolutiva. Neste caso, diz-se que é 

implícita ou tácita.”[1] Na mesma linha, a jurisprudência do nosso egrégio 

Tribunal de Justiça: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO 

CONTRATUAL - IMÓVEL RURAL - INADIMPLEMENTO - ADMISSIBILIDADE 

DA RESOLUÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 475 DO CÓDIGO CIVIL/2002 

- RECURSO IMPROVIDO. Diante do inadimplemento unilateral do contrato, o 

contratante pontual, que cumpriu sua obrigação, tem a opção de requerer 

em juízo a resolução da avença ou exigir o seu cumprimento.”[2] Portanto, 

o inadimplemento da requerida é motivo para a rescisão do contrato por 

inexecução voluntária. Em vista do reconhecimento da inexecução 

voluntária da requerida, consistente no não pagamento das parcelas do 

financiamento do veículo em tela, a consequência da rescisão do contrato 

é o restabelecimento da situação jurídica anterior (statu quo ante), ou seja, 

o retorno do automóvel na posse da requerente, com a reintegração da 

requerente na posse do veículo sub judice. Do dano moral No que tange 

aos alegados danos morais, não se pode esquecer que para que ocorra a 

obrigação de indenizá-los, necessário que se conjuguem todos os 

pressupostos de responsabilidade civil, a saber: uma ação ou omissão 

contrária ao dever, o nexo causal e o resultado do dano. Compulsando os 

autos, verifico claramente que nenhum daqueles requisitos se encontra 

presentes, de maneira que não há como flagrar a figura do injusto. Não 

restou comprovado nos autos qualquer ato ilícito praticado pela requerida 

que configurasse os alegados danos morais suportado pela autora, na 

medida em que houve apenas um descumprimento contratual, cingindo os 

fatos na seara do mero aborrecimento. Insisto que o dano alegado não é 

devido, sob pena de indevida banalização dos danos morais, importante 

conquista jurídica trazida a partir do Texto Constitucional de 1988, 

reservada aos casos em que, realmente, se configure a dor, o sofrimento, 

a humilhação ou a exposição pública, situações que não se coadunam 

com este caso. Ademais, é assente no Superior Tribunal de Justiça, assim 

como o Tribunal de Justiça de Mato Grosso que o mero inadimplemento 

contratual, por si só, não enseja dano moral. A saber: “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITOS 

EM MAQUINETA DE CARTÃO DE DÉBITO-CRÉDITO – IRRELEVÂNCIA – 

AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE QUE AQUELA SEJA “INQUEBRÁVEL” – (...) 

– MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL SEM IMPLICAÇÕES 

DESCOMUNAIS – RECURSO PROVIDO. O mero descumprimento contratual, 

em regra, por si só, não gera dano moral indenizável, só sendo devida a 

condenação ao pagamento de quantia de natureza compensatória quando 

aquele atinge direitos personalíssimos, tais como nas questões que 

envolvam o direito à moradia, à cobertura de plano de saúde e ao 

recebimento de verba securitária, dentre outras hipóteses, sobretudo 

quando não comprovados suficientemente a ilicitude da conduta da parte 

contrária e o prejuízo extrapatrimonial alegado. Inteligência de precedentes 

do STJ. Recurso provido.” (TJMT - Ap 34909/2015, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/09/2015, Publicado no 

DJE 11/09/2015). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 
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CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE 

FERTILIZANTES – (...) - NÃO ENTREGA DE PARTE DO PRODUTO 

ABATIMENTO NO SALDO DEVEDOR – (...) – DANOS MORAIS – 

INEXISTÊNCIA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – READEQUAÇÃO – EXEGESE 

DO ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. O mero inadimplemento contratual, mesmo que cause danos de 

ordem material, por si só, não enseja a reparação por danos morais. (...)” 

(TJMT - Ap 57249/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015). “RECURSO 

ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL ADESIVO. CONTRATO DE PROMESSA 

DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. (...). 1. Trata-se de ação de rescisão de contrato de promessa 

de compra e venda de imóvel rural cumulado com pedido de reintegração 

de posse, perdas e danos, lucros cessantes e frutos pendentes. 7. O 

simples inadimplemento contratual não determina, em regra, dano moral 

indenizável. Precedentes. (...) 10. Recurso especial e recurso especial 

adesivo não providos.” (STJ - REsp 1471838/PR, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 

26/06/2015). Ainda, ressalto que a parte autora assumiu os riscos da 

venda do bem alienado sem a anuência do credor fiduciário, sendo certa 

que não há como imputar à requerida a responsabilidade civil pela 

inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Isso 

porque, a autora não poderia ter negociado o veículo sem a anuência do 

credor fiduciário, tendo em vista que ela possuía somente a posse direta 

do bem, sendo a sua propriedade e posse indireta do credor fiduciante, ou 

seja, a autora apesar de ter alienado o bem, ainda encontrava-se 

responsável com todos os encargos contratuais firmado com a instituição 

financeira credora fiduciária. Portanto, ausentes os pressupostos que 

informam a espécie, não vejo como atender também a súplica da autora 

concernente aos danos morais. Dos danos materiais A requerente 

pretende o recebimento dos débitos contraídos junto ao DETRAN e SEFAZ 

referente ao Licenciamento, Seguro Obrigatório e multas do veículo em 

questão, que somados alcançam a importância do valor de R$ 1.363,94 

(um mil trezentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos). 

Pois bem, consta nos autos extrato retirado do site do DETRAN e boletos 

nos quais há informações da existência de multas, seguro obrigatório e 

taxa imposto IPVA não pagas no valor de R$ 1.363,94 (um mil trezentos e 

sessenta e três reais e noventa e quatro centavos). A seu turno, o 

instrumento de contrato dispõe que “a documentação do veículo fica de 

responsabilidade do Outorgado Comprador (IPVA, LICENCIAMENTO, 

SEGURO OBRIGATÓRIO)” (parágrafo segundo da cláusula 3ª – 

id.10436593). Logo se vê que somente a partir da assinatura do contrato 

que ocorreu em 02/04/2013 que a requerida passou a se responsabilizar 

por encargos do veículo. Portanto, é devido pela requerida o valor de R$ 

1.363,94 (um mil trezentos e sessenta e três reais e noventa e quatro 

centavos), o licenciamento anual e seguro DPVAT, multas e IPVA, 

conforme se observa dos documentos de id. 10436437. Do dispositivo 

Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição 

inicial e declaro rescindido o “Contrato Particular de Compra e Venda de 

Veículo” (id. 10436593) firmado entre as partes, e por conseguinte, 

determino seja o veículo descrito na inicial reintegrado na posse da 

requerente Outrossim, condeno a requerida a ressarcir a autora as 

perdas e danos sofridas no valor de R$ 1.363,94 (um mil trezentos e 

sessenta e três reais e noventa e quatro centavos), a ser corrigida pelo 

INPC a partir do vencimento de cada encargo tributário, acrescido de juros 

de mora de 1% a.m. a partir da citação. Em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Por fim, condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do lapso 

de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade 

do patrono (CPC - § 2º, do art. 85). Transitada em julgado, ordeno seja 

expedido o competente mandado de reintegração de posse, a ser 

cumprido imediatamente pelo digno Sr. Oficial de Justiça, sem prejuízo de 

reforço policial e demais providências destinadas a efetividade da 

jurisdição. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] Contratos, 18ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998, pág. 171. [2] 

TJMT, Sexta Câmara Cível, Recurso De Apelação Cível Nº 43387/2007 - 

CLASSE II - 20 - Comarca De Tangará Da Serra, Rel. Exmo. Sr. Dr. Marcelo 

Souza De Barros, Data de Julgamento: 08-8-2007.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001750-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REDE ANCORA MT IMPORTADORA EXPORTADORA DISTRIBUIDORA DE 

AUTO PECAS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S/A (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE ANDREATTA COSTELLA OAB - SC17850 

(ADVOGADO)

IRINEU GALESKI JUNIOR OAB - PR0035306A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

RODRIGO OGIWARA SILVEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem a respeito da proposta apresentada pelo perito, (ID 

13127213) e, em caso de concordância, venham as partes efetuar o 

depósito do valor da respectiva cota-parte, nos termos da decisão de ID 

11422521.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000002-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARGENOL MATEUS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICLICK BRASIL PUBLICIDADE LTDA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Autora para no prazo de 05(cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, visando o regular andamento do 

feito, sob pena de extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciario

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008225-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL DA SILVA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Autora para no prazo de 05(cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, visando o regular andamento do 

feito, sob pena de extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciario

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000349-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEDOINA RAMOS DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO)

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS DA CRUZ & CIA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELVENS LUIS DE OLIVEIRA OAB - MT21040/O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002438-37.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAYRA CASSIA PROENCA DE CAMPOS (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004551-61.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISELA SIQUEIRA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 425836 Nr: 25058-94.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALKIRIA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431B

 Vistos, etc.

Antes de apreciar o pedido de fl. 163/164, determino que o advogado 

Milton Jones Amorim Vieira, manifeste nos autos, no prazo de 10 (dez) 

dias, sobre a petição e documentos juntados às fls. 154/162.

 Decorrido o prazo supra venham-me os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 11 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 328643 Nr: 24963-35.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.W.M BAR LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566 - MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924

 Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome do devedor por meio do Sistema BACENJUD, no 

montante indicado na planilha constante às fls. 308, sendo constrito o 

valor de R$ 7.363,93 (sete mil trezentos e sessenta e três reais e noventa 

e três 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.Ainda, 

realizei a penhora através do sistema RenaJud do veículo Honda CG 125 

ES, placa QBF 0195, registrado em nome da executada. Por ora, fica 

nomeada a possuidora como depositária, dispensadas outras 

formalidades.Servirá a presente decisão, em conjunto com o extrato do 

sistema do RenaJud e anexo, como termo de penhora, independentemente 

de outra formalidade (art. 845, § 1º, CPC).Intime-se a executada para, no 

prazo de 15 dias, manifestar acerca da penhora, na pessoa de seu 

advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos (art. 841, 

CPC).Sem prejuízo do acima determinado, venha a parte exequente, no 

prazo de 10 (dez) dias, comprovar a cotação do bem no mercado, 

autorizada a utilização das tabelas de preço praticado pelo mercado (art. 

871, IV, CPC), bem como manifestar se deseja a adjudicação e/ou 

alienação do móvel.Após, intime-se novamente a parte executada para 

manifestar se concorda com a avaliação ou apresentar impugnação, que 

deverá ser acompanhada de estimativa e devidamente instruída com os 

documentos pertinentes, sob pena de rejeição.(...).Por fim, determino que 

a parte executada, em 10 (dez) dias, indique bens passíveis de penhora, 

sob pena de ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

774, inciso V, do CPC). Ressalto, também, que caso não o faça, será 

apenada com multa de dez por cento (10%) do valor atualizado do débito 

exequendo, que será revertido em favor do exequente, exigível na própria 

execução (CPC - art. 774, parágrafo único do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 386753 Nr: 3159-40.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO CARLOS SOUZA, TELMA SANTOS DE 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÉRICLES PEREIRA, ALEX PEREIRA, ALZINO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINO TAVARES JUNIOR - 

OAB:3.633/MT, CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - OAB:2.573/MT, 

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - OAB:2573, Pedro Lucas Pompeu 

Campos Tavares - OAB:21422/O, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBOSA 

RIBEIRO - OAB:13654

 Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 215896 Nr: 11229-90.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ PALOMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDNCIA 

PRIVADA S/A - METLIFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DAMIN - OAB:MT 

4.719-B, MARCO AURELIO BALLEN - OAB:4.994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GOULART 

VENERANDA - OAB:81329/MG

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse realizada 

penhora online em eventuais contas bancárias da parte executada.

Pois bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a 

penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não 

se vê qualquer impedimento para atender o pleito formulado.

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome dos devores por meio do Sistema BACENJUD, no 

montante indicado na planilha constante às fls. 745, sendo constrito o 

valor de R$ 29.380,31 (vinte e nove mil trezentos e oitenta reais e trinta e 

um centavos), cuja quantia transferi à Conta Única.

Desta forma, diante do bloqueio supra, venha a parte devedora caso 
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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, 11 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 265831 Nr: 4884-06.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL LEMES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 10115, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109.730 MG, FLÁVIO GILL FERREIRA MACHADO - 

OAB:10.725- OAB/MT, JOSE VIEIRA JUNIOR - OAB:, RENATA KARLA 

BATISTA E SILVA - OAB:8753/MT

 Vistos, etc.

Antes de apreciar o pedido de fl. 300, determino que o advogado Milton 

Jones Amorim Vieira, manifeste nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, 

sobre a petição e documentos juntados às fls. 291/299.

 Decorrido o prazo supra venham-me os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 11 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 387444 Nr: 3584-67.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADNER FERNANDO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDC NPL I ( FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITO CREDITÓRIOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3923/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que foi realizada a penhora do valor de R$ 

11.293,29 às fl. 52, sendo que em seguida a parte exequente requereu a 

expedição de alvará em seu favor (fl. 65).

Pois bem, considerando que executada apesar de ter sido devidamente 

intimada a respeito da penhora se manteve inerte, conforme se observa 

do teor da certidão de fl. 63, defiro o pedido retro.

Assim, preclusa esta, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento do 

valor penhorado nos autos.

Após, intime-se a parte exequente para manifestar se possui interesse no 

prosseguimento do feito em relação a eventual saldo devedor 

remanescente, ressaltando que em caso positivo deverá aportar aos 

autos planilha atualizada do eventual débito remanescente.

Caso não haja manifestação da parte exequente venham-me os autos 

conclusos para extinção.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 14 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 100581 Nr: 9831-79.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G.D. DE CAMPOS FILHO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA 

GUARDA MUNICIPAL VG, SÉRGIO LÍRIO FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lázaro Roberto de Souza - 

OAB:4801-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada, bem com busca de bens junto aos 

sistemas Renajud e Infojud (fl. 111).Defiro o pedido retro, razão pela qual 

realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome das 

partes devedoras por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum 

sucesso, conforme extrato em anexo. Outrossim, com vistas a conferir 

celeridade à prestação jurisdicional, realizei busca junto ao Sistema 

INFOJUD, a fim de averiguar as últimas 03 (três) declarações de imposto 

de renda em nome das executadas visando a busca bens passíveis de 

penhora, porém verifiquei que apenas o executado Sérgio Lírio Flores 

realizou a declaração de imposto de renda referente ao exercícios de 205, 

2016 e 2017. Dessa forma, realizei a impressão das referidas declarações 

de imposto de renda, as quais se encontram a disposição da parte 

exequente junto a Secretaria. Ainda, determino à Secretaria deste juízo 

que adote as cautelas necessárias ao caso, arquivando as declarações 

de imposto de renda da executada em pasta própria.Ainda, realizei 

pesquisa junto ao sistema Renajud e verifiquei que o referido veículo VW 

Gol16V Power, placa AKB9163 registrado e nome do segundo executado 

é objeto de Alienação Fiduciária, conforme se observa dos extratos em 

anexos.Deste modo, imperioso o indeferimento do pedido de penhora do 

aludido veículo, à vista de que o devedor fiduciário possui somente a 

posse direta do bem, sendo a sua propriedade e posse indireta do credor 

fiduciante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 209858 Nr: 5616-89.2008.811.0002

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387 B, EVANDRO LUCIO PEREIRA DE SOUZA 

- OAB:133091/SP, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 Vistos etc.Trata-se de peido de cumprimento de sentença. Portanto, 

promovam-se as devidas anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, 

devendo constar no polo ativo da demanda Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso e no polo passivo Banco do Brasil S/A.Intime-se a parte 

devedora através de seu patrono, via DJE, para cumprimento da 

obrigação, de acordo com o valor indicado à fl. 572, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) – §1º, art. 523, CPC.Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação, independentemente de penhora ou de nova 

intimação, à luz do disposto no art. 525, caput, do CPC.Deixo, de fixar 

eventuais honorários advocatícios nesta fase de cumprimento de 

sentença, uma vez que incabível na espécie, nos termos da alínea “a”, do 

inciso II, do § 5º, do artigo 128, da CF/88.Outrossim, considerando que a 

obrigação de fazer deve ser cumprida pessoalmente pelo requerido, a 

intimação para o cumprimento de tal obrigação necessariamente deve ser 

pessoal, não podendo ser substituída por simples publicação no diário da 

justiça eletrônico (DJE).Sobre o assunto, transcrevo os seguintes 

julgados:"A parte a quem se destina a ordem de fazer ou não fazer deve 

ser pessoalmente intimada da decisão cominatória, especialmente quando 

há fixação de astreintes." (STJ-3ª T., AgRg no Agravo de Instumento Nº 

774.196, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 19/09/2006). Assim, 

intime-se PESSOALMENTE o banco executado para, no prazo de 90 

(noventa) dias, CUMPRA com as determinações descritas nas alíneas “A” 

a “H”, ou comprove que já as cumpriu, sob pena de multa diária que fixo 

em R$ 20.000,00 (dez mil reais), limitada há 60 dias-multas, teor do 

disposto no artigo 537, do CPC.Decorrido o prazo supra sem manifestação 

da parte requerida, intime-se a parte autora para manifestar requerendo o 

que entender de direito para o deslinde do feito, salientando desde já que 
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deverá aportar aos autos planilha atualizada do débito exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 220476 Nr: 696-38.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIJOÃO CABRAL DA SILVA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, 

GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BIGNARDI - 

OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:, AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO - OAB:14.522/MT, FABIO RIVELLI 

- OAB:19.023-A-MT, FABIO RIVELLI - OAB:297608 OAB/SP, Oswaldo 

Pereira Cardoso Filho - OAB:MT 5.705, Reinaldo Américo Ortigara - 

OAB:9552

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que a parte autora pretende o 

cumprimento da obrigação imposta na sentença prolatada nos autos, 

porém observo que ele não se atentou para o disposto nos incisos do art. 

524 do CPC.

 Assim, determino que a parte autora emende a petição de cumprimento de 

sentença devendo nela constar o nome completo, o número de inscrição 

no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica do exequente e do executado, observando o disposto no art. 319, 

§§ 1º a 3º, bem como aporte autos cálculo atualizado da dívida, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Decorrido o prazo sem manifestação arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 14 de maio de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 14854 Nr: 102-73.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO PEROZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A, Ilana Cristina da Silva - OAB:OAB/MT 

16.636, JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR - OAB:18036/MT, 

Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A OAB/MT, Ozana 

Batista Gusmão - OAB:4062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE PAULA 

CATULÉ - OAB:13.427-E, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117, 

Stela Cunha Velter/CURADOR/UNIVAG - OAB:4984

 Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 448828 Nr: 11319-20.2016.811.0002

 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: WELTON ALMEIDA BORTOLOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(dias), manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para 

o dia 27/03/2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002709-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO SEGANFREDO EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT0015904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002709-75.2018.8.11.0002. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: AUGUSTO SEGANFREDO EIRELI Parte 

Ré: RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano morais 

com pedido de tutela antecipada proposta por Augusto Seganfredo Eireli 

em desfavor de Banco Bradesco S/A, sustentando, em síntese, que 

tentou efetuar uma compra, quando foi informado por meio do seu sócio 

proprietário que não seria possível visto que seu nome encontrava-se nos 

órgãos de proteção ao crédito no importe de R$ 13.455,14 (treze mil 

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos). Alega que a 

dívida é referente a contratos que desconhece, razão pela qual requer a 

concessão de tutela provisória para a exclusão do seu nome dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito Ao final, pugna para que seja declarada a 

inexistência do débito e a condenação da requerida a indenização por 

danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Determinada a 

emenda da inicial no Id. 12729970, parte autora se manifestou no Id. 

12949714. É a síntese do necessário. DECIDO. Acolho a emenda da inicial 

constante no Id. 12949714, a fim de que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Da Aplicação do CDC e Inversão do Ônus da Prova Quanto ao 

pedido de aplicação do CDC e inversão do ônus da prova, com base no 

art. 6º, VIII, do CDC, certo é que este pode ser deferido para a pessoa 

jurídica quando esta adquirir o produto ou serviço como destinatária final, 

de modo que retire o produto de forma definitiva do mercado de consumo, 

o que caracteriza a teoria de interpretação finalista, conforme critérios 

estabelecidos pelo art. 2º do CDC. Entretanto, o Superior Tribunal de 

Justiça tem mitigado o critério de interpretação finalista, adotando-se a 

denominada teoria finalista aprofundada permitindo, assim, a aplicação da 

lei consumerista à pessoa jurídica quando evidenciada a sua 

vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica no caso concreto, de 

acordo com o previsto no art. 4º, I, do Código de Defesa do Consumidor, 

senão vejamos: (...) Em suma, prevalece a regra geral de que a 

caracterização da condição de consumidor exige destinação final fática 

econômica do bem ou serviço, mas a presunção de vulnerabilidade do 

consumidor dá margem à incidência excepcional do CDC às atividades 

empresarias, que só serão privadas da proteção da lei consumerista 

quando comprovado, pelo fornecedor, a não vulnerabilidade do 

consumidor pessoa jurídica. (RMS 27512/BA, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 23/09/2009). Na 

hipótese, resta evidenciada a vulnerabilidade da parte autora frente à 

requerida, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como a parte 

autora comprovar que a cobrança recebida é devida ou não. Posto isso, 

aplico o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso e inverto o 

ônus da prova em favor da requerente. Da Liminar Trata-se de pedido de 

tutela de urgência cautelar incidental (art. 300 c/c art. 305, caput, 

CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de 
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subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária. 

Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pelo ato 

constitutivo da empresa requerente e o extrato que evidencia a inscrição 

do seu CNPJ, colacionados nos ids. 12655266 e 12655274, em virtude de 

suposto débito junto a requerida, documentos estes que fortificam a 

narrativa apresentada na inicial. Sobre mais, tratando-se de lide que tem 

por base a inexistência de débito, mostra-se descabido exigir da parte 

autora prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de 

comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é 

exclusiva da ré. Tampouco há que se por em dúvida a presença do 

“periculum in mora”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte 

autora em razão da inscrição negativa em banco de dados de órgão de 

restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de débito que 

entende indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se justifica 

enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da 

regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer 

prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado 

improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida 

cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante 

o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, 

DEFIRO o pleito e determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados da 

requerente de seus cadastros, quanto aos débitos nos valores de R$ 

13.455,14 (treze mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quatorze 

centavos), no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. No impulso, 

diante da manifestação expressa da parte autora quanto ao interesse na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 02/07/2018, às 14h30, a 

ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a 

parte requerida, por correio, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000294-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE KAROLINA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

SERVICO NOTARIAL 3 OFICIO DE NOTAS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000294-56.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

ALINE KAROLINA DA SILVA LIMA Vistos. Trata-se de retificação de 

registro civil proposta por Aline Karolina da Silva Lima, visando a 

retificação do registro descrito na inicial. A demanda é de competência de 

uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões, todavia, os autos 

foram indevidamente distribuídos para esta Vara Cível. Isso porque, dispõe 

a Resolução n°. 11/2017/TP que compete à 1ª, 2ª e 3ª Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta comarca “processar e julgar os feitos 

referentes à família e sucessões e os procedimentos de jurisdição 

voluntária”. Assim, considerando que a retificação de registro é 

procedimento de jurisdição voluntária, deve a presente ser encaminhada a 

uma das Varas competentes para processar a matéria sub judice. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. 

CONTENCIOSIDADE DA QUESTÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. SENTENÇA 

DE EXTINÇÃO MANTIDA. A ação de retificação de registro civil é 

procedimento de jurisdição voluntária, cuja principal característica é a 

ausência de litigiosidade. Assim, em havendo a necessidade de dilação 

probatória, este meio não se mostra apropriado à pretensão, devendo a 

questão ser remetida às vias ordinárias. (TJMG – AC 

10431130014472001, 5ª Câmara Cível, Relator Luis Carlos Gambogi, 

07/07/2014). Posto isso, declino de minha competência para processar e 

julgar a presente e determino a distribuição dos autos a uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões, desta Comarca, nos termos da 

fundamentação supra. Consigne-se, como sempre, meus melhores 

cumprimentos. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000031-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000031-24.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Cleyton Barreto promove a presente ação de cobrança de seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor de Seguradora Líder Dos Consórcios Do 

Seguro Dpvat S/A, visando à condenação da requerida ao pagamento em 

seu favor da quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, pelo sinistro ocorrido 

em 15/04/2015, no qual resultou em invalidez permanente. Juntou 

documentos nos Ids. 4557575 e 4557580. Audiência de conciliação 

realizada, que restou infrutífera (Id. 4849727), sendo que em seguida a 

requerida apresentou contestação (Id. 4906853), alegando 

preliminarmente a retificação da autuação e ausência de pressuposto 

válido devido o comprovante de endereço estar em nome de terceiro. No 

mérito, alega a inexistência de provas quanto o grau de debilidade da parte 

autora, bem como ressalta que o boletim de ocorrência apresentado nos 

autos não é documento hábil para comprovar o direito ao seguro 

obrigatório, tendo em vista que fora realizado de forma unilateral. Aduz 

que o autor não comprovou o nexo de causalidade entre a lesão e o 

suposto acidente, uma vez que não há documento apto para comprovar 

que o acidente de fato ocorreu. Ainda, defende que em eventual 

condenação o valor indenizatório deverá ser pago de acordo com 

graduação da invalidez permanente. Ao final, pugnou pela improcedência 

do pedido inicial. Impugnação à contestação no Id. 5557366. Intimadas as 

partes para especificar as provas que pretendem produzir, somente a 

parte requerida manifestou (Id. 6045566). Na decisão de Id. 10282771 foi 

determinada a juntada da avaliação médica, a qual foi aportada no Id. 

11080534 sendo que nos Ids. 11152778 e 11501174 as partes 

manifestaram a respeito da avaliação médica realizada na parte autora. Em 

seguida foi proferida decisão saneadora, oportunidade em que a preliminar 

arguida foi afastada, fixados os pontos controvertidos da demanda, 

deferida a produção de prova oral e designada a audiência de instrução e 

julgamento (Id. 11901410). As partes foram devidamente intimadas, 

conforme publicação da decisão em 28.02.2018 (evento n° 14773782), no 

entanto não foram apresentadas testemunhas para serem ouvidas em 

juízo. É o necessário. Decido. Diante da inexistência de rol de testemunhas 
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para serem ouvidas em juízo, cancelo a realização da audiência de 

instrução designada nos autos e passo ao julgamento do feito. Pois bem. É 

cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 

sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 

morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a 

parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro 

DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor em 

15/04/2015, que resultou em invalidez permanente. O requerido, por sua 

vez, alega que o Boletim de Ocorrência juntado nos autos não comprova a 

existência do sinistro, pois fora produzido unilateralmente, bem como 

afirma não ter restado comprovado a alegada invalidez descrita na inicial. 

Da análise dos autos verifico que a parte autora não encartou aos autos 

cópia do Boletim de Ocorrência realizado pela autoridade competente no 

momento do suposto sinistro ou fichas hospitalares de atendimento de 

emergência fazendo expressa referência ao sinistro com veículo. Com 

efeito, inexistindo comprovação do fato, a simples narrativa pela autora 

não é suficiente para provar o sinistro, mormente porque o Boletim de 

Ocorrência encartado aos autos no Id. 4557580 constam apenas 

declarações unilaterais realizadas pelo próprio autor, além de que o 

referido documento apenas foi lavrado em 21/07/2015, ou seja, após 04 

(quatro) meses da ocorrência do suposto acidente de trânsito, tratando-se 

de prova elaborada de forma unilateral. Dessa forma, tenho que o Boletim 

de Ocorrência apresentado, por si só, não atesta o nexo de causalidade 

entre o alegado acidente e as lesões indicadas. Nesse sentido: “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 6.194/74 - INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO 

TRIENAL - INOCORRÊNCIA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RECURSO PROVIDO. Não 

há que se falar em prescrição do direito do segurado em receber a 

indenização, vez que interpôs a ação antes de completar três anos 

contado da ciência efetiva da sua invalidez permanente. O Boletim de 

Ocorrência juntado aos autos trata de mera comunicação à autoridade 

policial, feita três anos após o acidente, não se mostrando apto a cumprir 

a determinação do art. 5º da Lei n. 6.194/74, sequer se passando por 

simples prova, pois, é ato unilateral, sem consistência.” (TJMT - Ap 

81322/2010, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2010, Publicado no DJE 04/11/2010) 

“RECURSO DE APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE 

MOTOCICLÍSTICO - REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 2 ANOS 

APÓS O ACIDENTE - COMUNICAÇÃO UNILATERAL DO ACIDENTE À 

AUTORIDADE POLICIAL - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O 

ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO 

DESPROVIDO. A simples comunicação unilateral do acidente à autoridade 

policial, por boletim de ocorrência simplificado, bem como o exame de 

corpo de delito feito dois anos após o aludido acidente, sem demonstração 

do nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas pela vítima, 

não autorizam o pedido de indenização pelo DPVAT, por ausência de 

interesse processual”. (TJMT. Ap, 6025/2010, DES. JURACY PERSIANI, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/05/2010, Data da 

publicação no DJE 28/05/2010) Ora, a jurisprudência pátria entende que é 

desnecessária a apresentação de Boletim de Ocorrência para o pleito 

indenizatório apenas quando sua ausência é suprida por outros elementos 

de prova suficientes para a comprovação do nexo causal entre o evento e 

o dano, o que não ocorre na espécie, pois o único documento 

apresentado pelo autor no Id. 4557580 – págs. 03 a 14 não deixa claro se 

a suposta lesão sofrida por ele teve como causa o alegado acidente 

descrito na inicial. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE – DADOS DO TIPO DO VEÍCULO 

ENVOLVIDO NO SINISTRO, SE AUTOMOTOR OU NÃO – AUSÊNCIA - 

REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 3 MESES APÓS O ACIDENTE – 

COMUNICAÇÃO UNILATERAL DO ACIDENTE À AUTORIDADE POLICIAL - 

AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES 

SOFRIDAS PELA VÍTIMA – PRONTUÁRIOS HOSPITALARES QUE NÃO 

INFORMAM A CAUSA DA LESÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO 

DESPROVIDO. O Boletim de Ocorrência simplificado, se não informa os 

dados do tipo do veículo envolvido no sinistro, se automotor ou não, além 

de ter sido lavrado após mais três meses do ocorrido, não faz prova do 

acidente. Os prontuários hospitalares que não informam a causa da lesão, 

bem como, o laudo pericial baseado tão-somente nos relatos do autor, não 

são documentos hábeis a comprovar o liame entre a lesão e sinistro.” 

(TJ/MT - Ap, 96644/2011, DES.JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 08/05/2013, Data da publicação no DJE 

16/05/2013) Dessa forma, incumbia ao autor comprovar que a sua alegada 

invalidez permanente decorria do suposto acidente de trânsito descrito na 

inicial, ao passo que incumbia a requerida demonstrar a inexistência de 

nexo de causalidade ou outro fato impeditivo do direito alegado. No 

objetivo de comprovar os fatos descritos em sua inicial foi deferida a 

realização de prova oral consistente na oitiva de testemunhas. No entanto, 

a parte autora não arrolou testemunhas para serem ouvidas em juízo, o 

que tornou prejudicada a realização da audiência de instrução. Ora, é 

sabido que no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da 

prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de 

provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas 

verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, 

caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da 

alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que 

concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a 

alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado 

pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme 

nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada 

de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, apesar de haver 

presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo requerente, ele 

não os comprovou, pois de tudo que se extrai dos autos observa-se que 

as alegações narradas na inicial apenas ficaram relegadas ao campo 

hipotético, sem qualquer prova robusta de que a lesão permanente de seu 

membro inferior direito seja decorrente de um acidente envolvendo veículo 

automotor ocorrido em 15/04/2015. Portanto, inexistindo a comprovação do 

fato, a simples narrativa pelo autor não é suficiente para provar o sinistro, 

ausente então o nexo de causalidade entre o alegado acidente e as 

lesões indicadas. Por isso, não tendo o autor comprovado os requisitos do 

§5º, do artigo 5°, da Lei N° 6.194, de 19 de dezembro de 1974, a ensejar o 

pagamento de indenização decorrente do Seguro Obrigatório, cuja matéria 

foi, inclusive, levantada pela requerida, a improcedência do pedido inicial é 

medida que se impõe. Isto posto, julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, razão pela qual resolvo o mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por consequência tenho 

por cancelada a audiência designada nos autos. Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85 § 2º CPC. Todavia, sendo o requerente 

beneficiário da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua 

condenação nos ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Transitado em julgado, 

determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo 

de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao 

arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005248-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA ARRUDA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN OAB - MT18651/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAN SEGUROS S.A. (RÉU)

DROGARIA ROSARIO S/A (RÉU)

INDICO CONSULTORIA DE BENEFICIOS E CORRETAGEM DE SEGUROS 

LTDA. (RÉU)

BRASIL PHARMA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO CARNEIRO ROSI OAB - MG0071639A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para a audiência de conciliação redesignada para o dia 09 

de jullho de 2018, às 10h00min.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA
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Processo Número: 1000221-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DAUFENBACH OAB - MT0005325A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000221-84.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Defiro o petitório de Id. 12742207. Em assim sendo, suspendo 

o curso do processo pelo prazo 90 (noventa) dias. Decorrido o prazo 

avençado, certifique-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 10 de 

maio de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003317-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA DE LIMA FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO)

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003317-73.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição. Diante da nova sistemática processual, a qual 

privilegia a autocomposição (art. 334 do CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania visando a realização de sessão de conciliação para o de 21 de 

junho de 2018, às 12h40min, Mesa 04, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no art. 334, § 3º, do NCPC. Na audiência supra, haverá a oportunidade 

para o diálogo com a presença de um mediador e/ou um conciliador. 

Dependendo da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente 

ou em conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e 

receberão auxílio para resolverem o conflito amigavelmente. CITE-SE a 

parte requerida, por correio, para comparecimento a respectiva audiência 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). Registro ainda que o 

não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de 

multa, na forma do art. 334, § 8º, do CPC. Não havendo o comparecimento 

de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver autocomposição, 

poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344 do CPC). 

Finalmente, DEFIRO os benefícios de assistência judiciária. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 02 de maio de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002897-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN DA ROCHA CLARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002897-68.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição. Diante da nova sistemática processual, a qual 

privilegia a autocomposição (art. 334 do CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania visando a realização de sessão de conciliação para o de 21 de 

junho de 2018, às 13h00min, Mesa 04, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no art. 334, § 3º, do NCPC. Na audiência supra, haverá a oportunidade 

para o diálogo com a presença de um mediador e/ou um conciliador. 

Dependendo da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente 

ou em conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e 

receberão auxílio para resolverem o conflito amigavelmente. CITE-SE a 

parte requerida, por correio, para comparecimento a respectiva audiência 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). Registro ainda que o 

não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de 

multa, na forma do art. 334, § 8º, do CPC. Não havendo o comparecimento 

de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver autocomposição, 

poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344 do CPC). 

Finalmente, DEFIRO os benefícios de assistência judiciária. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 02 de maio de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001882-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIL MARIA CORREA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001882-64.2018.8.11.0002 

Vistos em correição. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela 

de Urgência ajuizada por Elenil Maria Correa Silva em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Alega na 

inicial ser titular da unidade consumidora n° 6/248154-7e que sempre 

cumpriu com suas obrigações perante a Requerida, pontualmente. 

Sustenta que no dia 25/01/2018 recebeu uma carta ao cliente da 

ENERGISA, informando que em inspeção realizada na sua unidade 

consumidora foi constado irregularidade que provocou faturamento 

inferior ao correto, o qual perfaz o montante de R$ 10.473,19 (dez mil 

quatrocentos e setenta e três reais e dezenove centavos) referente a 

14.831 KW a serem pagos. Indignada a Requerente solicitou o estorno dos 

valores e que sempre pagou pelo consumo de Energia utilizado e que 

nunca foi informado da referida ocorrência para poder se defender, 

contudo, a atendente da Energisa informou que se o Requerente não 

efetuasse o pagamento até 15 (quinze) dias após o aviso de débito em 

atraso, a unidade consumidora terá o fornecimento de energia suspenso 

até o pagamento do débito. Entende que de forma alguma pode ser feita 

uma presunção absoluta quanto ao concreto desvio de consumo de 

energia elétrica, pois na presente situação sem a devida perícia técnica 

imparcial, não se pode ter a certeza da imputação feita ao autor na 

oportunidade, uma vez que sendo leigo, não lhe foi dada a oportunidade 

de convocar um eletricista de sua confiança para acompanhar a inspeção. 

Pede pela concessão de tutela cautelar para, determinar que a Requerida 
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não interrompa o fornecimento de energia elétrica, tendo como causa o 

não pagamento da fatura de janeiro de 2018, no valor de R$ 10.473,19 ( 

dez mil quatrocentos e setenta e três reais e dezenove centavos), emitida 

com valor abusivo e caso já tenha interrompido quando da decisão, seja 

determinado o reestabelecimento do fornecimento da energia elétrica, sob 

pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo. No mérito, requer a 

procedência dos pedidos contidos na ação. Relatado o necessário. 

Decido. No que tange ao pedido de tutela de urgência, são imprescindíveis 

para sua concessão (art. 300, CPC/2015): 1) elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito (fumus boni juris); e 2) perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (periculum in mora). Deste modo dispõe o 

artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 22. Os órgãos 

públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou 

sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos.” (sem grifo no original) Como se vê, é dever da concessionária 

de energia prestar o serviço de fornecimento de energia elétrica, que é 

essencial, de forma adequada, eficiente e contínua. De outra feita, o feito 

trata de relação consumerista em que o ônus da prova é invertido, em 

face da hipossuficiência técnica do consumidor em provar suas 

alegações (art. 6°, VIII, CDC), ficando, portanto, a cargo da parte 

requerida, demonstrar que a Unidade Consumidora (UC) da Requerente de 

fato, apresentou irregularidade e, ainda, apontar as suas razões. Assim, 

presente a probabilidade do direito alegado. De outra feita, é inegável a 

presença periculum in mora, pois é inegável que o fornecimento de energia 

elétrica é essencial às atividades cotidianas de todas as pessoas, de 

forma que a sua continuidade se impõe. Diante do exposto, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência para determinar, que a Requerida não 

interrompa o fornecimento de energia elétrica, da Requerente, emitida com 

valor abusivo e caso já tenha interrompido quando desta decisão, o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na Unidade 

Consumidora n°. 6/248154-7 e, em caso de descumprimento, fixo multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Cite-se/intime-se a 

empresa Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecerem em audiência de conciliação que designo para o dia 09 de 

junho de 2018 às 10h30min, constando que a peça contestatória deverá 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. 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). No mais, concedo os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA e inversão do ônus da prova. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 10 de maio de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001882-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIL MARIA CORREA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CARTA DE CITAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001882-64.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 25.473,19; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ELENIL MARIA CORREA SILVA Parte Ré: RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Pessoa(s) a 

ser(em) citadas(s) Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: RUA DO CAJÁ, 184, Rua Manoel dos Santos 

Coimbra, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 Senhor(a): RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A A presente 

carta, referente ao feito acima identificado, tem por finalidade a CITAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de PARTE REQUERIDA, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito e da petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta, para 

responder, caso queira, a ação. E a INTIMAÇÃO para o comparecimento 

na audiência designada para o dia 09 de julho de 2018, às 13h30min. 

Despacho/Decisão: anexa. Assinado digitalmente(Art. 1º, § 2º, inciso III da 

Lei 11.419/2006) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juiz de Direito. 

ADVERTÊNCIAS: 1. Prazo: O prazo para responder é de 15 (quinze) dias, 

contados da juntada do aviso de recebimento aos autos do processo. 

Esse prazo será contado EM DOBRO, caso trate-se de litisconsortes com 

procuradores distintos (Art. 229 do CPC), ou de réu(s) patrocinado(s) pela 

Defensoria Pública, e contado em QUÁDRUPLO, caso o requerido seja a 

Fazenda Pública ou o Ministério Público (Art. 180 do CPC). 2. Caso não 

seja contestada a ação, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora na petição inicial, sendo decretada a REVELIA. 

(Art. 307 do CPC). VÁRZEA GRANDE, 16 de maio de 2018. 

Atenciosamente, CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 

36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001882-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIL MARIA CORREA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico que por erro de digitação na designação da data da audiência, 

onde consta 09 de junho de 2018, deve ser lido 09 de julho de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 423715 Nr: 23939-98.2015.811.0002

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.C.P. SOUZA E CIA LTDA, HIPER ÓTICA COMÉRCIO 

LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, ITAÚ UNIBANCO S/A, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 6.218, ARIADNE PADILHA SILVA - OAB:16930, FABIOLA 

BRITO DE FREITAS - OAB:MT/18763-A, GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918, MAURO PAULO GALERA MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056, PAOLA CRISTINA 

RIOS PEREIRA FERNANDES - OAB:9.510/MT, VERONICA L CAMPOS 

CONCEIÇÃO - OAB:7950, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Para fins de efetividade e segurança jurisdicional diante da grande 

movimentação dos autos entre advogados, secretaria e gabinete, 

considerando o grande número de interessados, em sua maioria credores, 

determino ao Administrador Judicial (devendo este ser intimado por 

telefone) que disponibilize a este juízo, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas cópia integral digitalizada dos autos, a ser entregue em mídia PEN 

DRIVE.

 Autorizo, desde já, a carga dos autos exclusivamente ao Administrador 

Judicial, pelo mesmo período.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 535718 Nr: 7661-17.2018.811.0002

 AÇÃO: Restauração de Autos->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: JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DA COMARCA DE 

VARZEA GRANDE, BANCO FINASA BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO GONÇALO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - 

OAB:11366/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSE NOGA JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 12.350

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente o determinado no despacho de fls. 04.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 535718 Nr: 7661-17.2018.811.0002

 AÇÃO: Restauração de Autos->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: JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DA COMARCA DE 

VARZEA GRANDE, BANCO FINASA BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO GONÇALO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - 

OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSE NOGA JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 12.350

 INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de cinco (05) dias, 

apresentarem petição inicial, contestação, cópias, contrafés e mais 

reproduções dos atos e documentos que estiverem em seu poder ou 

concordar com o procedimento determinado, ficando desde já advertidas 

das penas do § 2º, do art. 714, do Código de Processo Civil.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005248-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA ARRUDA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN OAB - MT18651/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAN SEGUROS S.A. (RÉU)

DROGARIA ROSARIO S/A (RÉU)

INDICO CONSULTORIA DE BENEFICIOS E CORRETAGEM DE SEGUROS 

LTDA. (RÉU)

BRASIL PHARMA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO CARNEIRO ROSI OAB - MG0071639A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005248-48.2017.8.11.0002 

Vistos, em correição. Redesigno a audiência para o dia 09 de julho de 

2018, às 10h00min. Cite-se os requeridos nos endereços informados no 

Id. 10243994. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 07 de maio de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1003426-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA PERON DA LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT0014547A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO CESAR TOME VEIGA (RÉU)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

1. SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003426-87.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição... De acordo Portaria nº 296/2016-PRES que em seu 

artigo 3º dispõe que os incidentes processuais relacionados aos 

processos físicos deverão tramitar fisicamente, remeta-se o presente feito 

ao setor competente para que se promova a distribuição física. Em 

seguida, apense-se e façam os autos imediatamente conclusos para 

análise e deliberações pertinentes. Após, arquive-se o presente processo 

eletrônico. Intime-se e cumpra-se, com urgência, haja vista o pedido de 

liminar. Várzea Grande/MT, 16 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007358-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO SAT ANA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007358-20.2017.8.11.0002 

Vistos em correição... Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito com Pedido de Indenização por Dano Moral proposta por 

Alessandro Santana Pereira em face de Telefônica Brasil S.A. todos 

qualificados nos autos, sob os argumentos apostos na inicial. No decorrer 

da demanda, as partes firmaram acordo, requerendo seja o mesmo 

homologado, com a consequente, a extinção do processo. Relatado o 

necessário. Decido. Observo que os termos tratados no ajuste entabulado 

entre as partes versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo 

por sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos. Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC. Proceda à liberação e 

transferência do valor depositado de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais) conforme Id n. 11573385, para a conta bancária indicada no Id n. 

11728992. Custas pagas. Com o trânsito em julgado, procedam as baixas 

e anotações de estilo, arquivando os autos. P.I.C. Várzea Grande/MT, 14 

de maio de 2018 (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000099-08.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GALDINO DE MELO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000099-08.2016.8.11.0002 

Vistos, em correição Acolho o pedido ( Id.nº 488971-pag.1) e determino 

seja expedido ofício à ANS- Agência Nacional de Saúde - com endereço à 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1894, Salas: 102,103 e 104 - 

Centro Empresarial Maruanâ - Bairro: Bosque da Saúde - Cep: 78050-000, 

Cuiabá/MT, para que informe se o procedimento Gastroplastia possui 

previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e, caso positivo, 

quais são os critérios previstos nas diretrizes de utilização da ANS. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. Várzea Grande/MT, 

16 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003890-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIL NUNES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA JUSSARA RODRIGUES OAB - MT6090/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOTRAUMA S/C LTDA - EPP (RÉU)

CARLOS A. MARANHAO (RÉU)

MARCELO NEVES LOTUFO (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 536 de 558



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003890-14.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição Cite-se/ intime-se o Requerido com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação 

que designo para o dia09 de julho de 2018, às 14h00min, constando que a 

peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias 

após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015), ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC. 

Várzea Grande/MT, 16 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003787-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA PRADO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002695-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - MT18359/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar 

acerca da petição e documentos acostados nos autos (Id 11554543 a 

11554623), com fulcro no art. 437, §1º, do NCPC. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003933-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003878-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE RUFINO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003889-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMILIANO ALONSO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 
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presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003902-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALBA TERCIA MORAIS CURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003927-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ROSIMEIRE GUIMARAES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003868-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINO AMERICO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que não houve pedido de tutela antecipada. Defiro a 

gratuidade da justiça à parte autora. CITE-SE a parte ré, para, querendo, 

responder a presente ação no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do 

NCPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela 

parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, 

venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso 

(art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do NCPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (NCPC, art. 139, VI e Enunciado 

nº 35 da ENFAM). Após, tendo em vista tratar-se de ação de 

restabelecimento do auxílio-doença, nomeio como PERITA JUDICIAL a 

médica Dra. Michele Taques Pereira Baçan, CRM-MT 5752, que servirá, 

independentemente de compromisso, com finalidade de certificar eventual 

(in)capacidade laborativa da parte autora. Considerando o grau de 

especialização do(a) Sr(a). Perito(a), a complexidade dos trabalhos 

realizados, o zelo profissional, os valores estabelecidos na Tabela de 

honorários em vigor (Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do 

Conselho da Justiça Federal) arbitro os honorários do(a) Perito(a) Judicial 

no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Considerando ainda, que a parte 

autora é beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, expeça-se ofício 

requisitório, independentemente de novo despacho, após a realização da 

perícia e manifestação das partes sobre o laudo, nos termos do art. 29, da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, de 07 de outubro de 2014, devendo 

ser observado o art. 31, da mesma Resolução. Não concordando o(a) 

perito(a) nomeado(a) em aguardar a expedição de ofício em seu favor, 

volva-se conclusos para nomear outro perito. Passo a formular os 

quesitos do Juízo, nos seguintes termos: a) A parte autora é incapacitada 

para a vida independente? b) A parte autora é incapacitada para 

trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou 

total? d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou 

temporária? Concedo às partes, o prazo de 15 (quinze) dias para arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, bem como a apresentação de 

quesitos e assistentes técnicos, sob pena de preclusão (NCPC, art. 465, § 

1º I, II e III). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se o(a) 

perito(a) judicial para que indique data da realização dos trabalhos, no 

prazo mínimo de 30 (trinta) dias, tempo hábil para a intimação das partes. 

Encaminhe-se, inclusive, cópia da petição inicial, exames médicos e dos 

quesitos apresentados pelas partes, notificando o(a) perito(a) judicial para 

apresentar o laudo em cartório no prazo de 30 (trinta) dias contados da 

data agendada para a perícia. Marcada data, horário e local da realização 

da perícia, intimem-se as partes. Os assistentes oferecerão os seus 

pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, intimem-se as partes da apresentação do laudo (NCPC, 

art. 477, §1º). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a 

utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Findo o prazo, com 

ou sem manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para 

prosseguimento do feito, sem prejuízo de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 315867 Nr: 12224-30.2013.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA PEREIRA CAMACHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - 

OAB:4165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:3574/MT, LUIZ JOSE FERREIRA - OAB:8212, VALDIR FRANCISCO 

DE OLIVEIRA - OAB:4862-A

 Vistos,

Com o registro da imissão provisória na posse na matrícula do imóvel (fl. 

208/213), autorizo o levantamento de 80% da oferta de R$ 112.170,00 (fl. 

118) em favor da expropriada, na forma requerida à fl. 215, porém, com a 

dedução do valor atualizado do auto de penhora de fl. 174, para tanto, 

remetam-se os autos ao contador judicial para que atualize o cálculo do 

débito (R$ 29.417,46), sendo os juros de mora calculados à taxa de 1% ao 

mês (art. 161, §1º do CTN) e correção monetária com base no IPCA-E, 

para posterior expedição de alvará.

No tocante a manifestação da parte Ré de fls. 219/220, anoto que as 

regras do ônus da prova não se confundem com as regras do seu 

custeio, cabendo a antecipação da remuneração do perito àquele que 

requereu a produção da prova pericial, na forma do artigo 82 do NCPC. 

Havendo pedido expresso do Réu para produção de prova pericial, é dele 

o ônus de arcar com os honorários periciais.

Lado outro, arbitro o valor de R$ 12.900,00 (doze mil, novecentos reais), 

para remunerar o perito nomeado. Intime-se a parte Ré para, no prazo de 

até 10 (dez) dias, depositar em juízo o valor dos honorários periciais, 

advertindo-a, de que sua inércia presumirá que desistirá da produção da 

referida prova (Art. 95 NCPC) ou manifeste-se sua anuência com a 

dedução de tal quanto dos 80% do valor objeto de depósito judicial que faz 

jus.

Efetuado o depósito, intime-se o perito para designar data, horário e local 

para realização da perícia. Após, expeça-se o competente alvará em 

favor do perito para levantamento do valor correspondente a 50% dos 

honorários periciais, ressalvando que o restante será expedido após a 

realização da perícia.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestarem acerca do 

mesmo, em 15 (quinze) dias, sucessivamente em tempo, fica o perito 

autorizado a realizar carga dos autos, caso necessite.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 262009 Nr: 879-38.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTINA CARVALHO DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Transcorrido o prazo recursal, nos termos do Provimento nº 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, o cálculo de liquidação do débito (RPV) será 

realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, que elaborará os cálculos com o destaque dos 

honorários contratuais, nos moldes do Contrato de Honorários juntado aos 

autos e, as deduções do Imposto de Renda e Previdência, quando houver. 

Assim sendo, providencie a Secretaria Judicial o necessário para 

ulteriores de direito.Cumprido o exposto acima, expeça-se RPV com as 

cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob 

pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 261325 Nr: 301-75.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDA FERREIRA ALGERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, JESUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Transcorrido o prazo recursal, nos termos do Provimento nº 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, o cálculo de liquidação do débito (RPV) será 

realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, que elaborará os cálculos com o destaque dos 

honorários contratuais, nos moldes do Contrato de Honorários juntado aos 

autos e, as deduções do Imposto de Renda e Previdência, quando houver. 

Assim sendo, providencie a Secretaria Judicial o necessário para 

ulteriores de direito.Cumprido o exposto acima, expeça-se RPV com as 

cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob 

pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 274179 Nr: 17077-53.2011.811.0002

 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 DE AUTO PEÇAS IRMÃOS 

SOUZA LTDA, SEDIL ANTONIO DE SOUZA GONÇALVES, SEDIMAR DE 

SOUZA GONÇALVES, SEILA DE SOUZA GONÇALVES, JOÃO ROBERTO 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LOUISE CASTRO 

BORBA - OAB:16931-MT, JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - 

OAB:15795, JOSÉ LOMBARDI - OAB:17271-MT

 Diante do exposto, acolho a presente exceção de pré-executividade e por 

consequência de causa e efeito, para excluir Sedil Antônio de Souza 

Gonçalves e Seila de Souza Gonçalves do polo passivo da lide e extinguir 

a execução quanto a estes, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do 

Novo Código de Processo Civil, e determino o normal prosseguimento da 

ação quanto a empresa executada e demais sócios.Condeno o vencido 

em custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais) nos termos do Art. 85 parágrafo 8º, observado o disposto nos 

incisos do parágrafo 2º do NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários 

Advocatícios, 3.ª ed., p. 370).Certificado o trânsito em julgado, determino a 

exclusão dos excipientes da relação processual, devendo a 

excepta/exequente promover as retificações necessárias no título 

executivo em que se funda a presente execução.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 245629 Nr: 6079-60.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Transcorrido o prazo recursal, nos termos do Provimento nº 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, o cálculo de liquidação do débito (RPV) será 

realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, que elaborará os cálculos com o destaque dos 

honorários contratuais, nos moldes do Contrato de Honorários juntado aos 

autos e, as deduções do Imposto de Renda e Previdência, quando houver. 

Assim sendo, providencie a Secretaria Judicial o necessário para 

ulteriores de direito.Cumprido o exposto acima, expeça-se RPV com as 

cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob 

pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 249001 Nr: 8541-87.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEULA DE FATIMA MIRANDA - 

OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Transcorrido o prazo recursal, nos termos do Provimento nº 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, o cálculo de liquidação do débito (RPV) será 

realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, que elaborará os cálculos com o destaque dos 

honorários contratuais, nos moldes do Contrato de Honorários juntado aos 

autos e, as deduções do Imposto de Renda e Previdência, quando houver. 

Assim sendo, providencie a Secretaria Judicial o necessário para 

ulteriores de direito.Cumprido o exposto acima, expeça-se RPV com as 

cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob 

pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 242859 Nr: 4001-93.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GUIA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309, MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - 

OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Transcorrido o prazo recursal, nos termos do Provimento nº 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, o cálculo de liquidação do débito (RPV) será 

realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, que elaborará os cálculos com o destaque dos 

honorários contratuais, nos moldes do Contrato de Honorários juntado aos 

autos e, as deduções do Imposto de Renda e Previdência, quando houver. 

Assim sendo, providencie a Secretaria Judicial o necessário para 

ulteriores de direito.Cumprido o exposto acima, expeça-se RPV com as 

cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob 

pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003679-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA MARIA ARRAES ZANIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003886-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE RUFINO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte Autora. Anote-se. Trata-se 

de ação de cobrança de diferenças remuneratórias (URV) ajuizada por 

Marcos André Rufino Borges em face de Município de Nossa Senhora do 

Livramento-MT. Pretende a parte a incorporação do percentual de 11,98% 

no vencimento da requerente, requereu tutela antecipada. Pois bem. Em 

que pese o vigor da argumentação da parte Autora, há restrições legais 

que vedam a concessão de liminares contra as Fazendas Públicas, 

voltadas a garantir o erário contra o imediato efeito de deliberações 

provisórias, sobretudo nas hipóteses em que o direito perquirido versa 

sobre concessão de aumento, equiparação ou extensão de vantagem a 

servidor público (Lei nº 9.494/97, artigos 1º e 2º-B, caput). Assim, diante 

do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que antecipa os 

efeitos da tutela, considerando a natureza alimentar e a irrepetibilidade dos 

valores, indefiro a tutela antecipada, com base no artigo 300, §3º, 

CPC/2015. Cite-se a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 

30 dias úteis (art. 335, “caput” c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência 

desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (NCPC, art.139, V). Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista 

à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do NCPC). Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento do processo 

no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). Para fiel cumprimento 

desta decisão, faculto à Serventia a utilização do meio previsto no artigo 

203, §4º do NCPC. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003471-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TARCIZIO SEBASTIAO DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI OAB - MT15112/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Em sede de mandado de segurança, a competência para o 

processamento e julgamento do processo é definida segundo a hierarquia 

funcional da autoridade coatora e sua sede funcional. No mesmo sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL - COMPETÊNCIA - MANDADO 

DE SEGURANÇA - DOMICÍLIO DA AUTORIDADE COATORA. (...) 3. "A 

competência para processamento e julgamento da ação mandamental é 

determinada pelo domicílio da autoridade apontada coatora. Trata-se de 

competência absoluta e, portanto, improrrogável". (in REO 

19970100047039-0/MT, Rel. Des. Fed. Maria Do Carmo Cardoso, 6ª Turma, 

DJ 07.05.2002, p. 205). 4. Verifica-se que a sede da autoridade impetrada 

- Presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - COFEA -, é 

aqui em Brasília/DF, competindo, portanto, à Seção Judiciária do Distrito 

Federal o processamento e o julgamento do mandado de segurança. 5. 

Agravo regimental não provido.” (TRF-1 - AGA: 322567420134010000 AP 

0032256-74.2013.4.01.0000, Relator: Desembargador Federal Reynaldo 

Fonseca, 7ª Turma, Data de Julgamento: 14.01.2014, Data de Publicação: 

e-DJF1 p.973 de 24.01.2014 - Destaquei). Desta forma, em se tratando de 

mandado de segurança, a competência absoluta se fixa pelo local onde 

estiver sediada a autoridade apontada como coatora. Isto posto, 

reconheço a incompetência absoluta deste juízo e, de ofício, declino de 

minha competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar, 

devendo os autos serem remetidos à uma das Varas Especializadas de 

Fazenda Pública de Cuiabá-MT, com as anotações de rigor. Intime-se. 
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Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004949-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende o 

benefício de aposentadoria por idade rural. Devidamente citada, a parte 

contrária apresentou contestação, impugnando todos os termos da inicial. 

A parte autora apresentou impugnação à contestação. Em instrução foi 

ouvida a parte Autora e inquirida duas testemunhas. É o relatório. 

Fundamento e Decido. O pedido se fulcra no artigo 143 da Lei nº 8.213/91, 

que garante ao trabalhador rural, conforme o disposto no artigo 201 da 

Constituição Federal, aposentadoria por idade em valor equivalente a um 

salário mínimo, tratando-se de segurado especial, como preceitua o artigo 

11 da mesma lei. A Constituição Federal determina aposentadoria aos 65 

(sessenta e cinco) anos de idade para o homem, e aos 60 (sessenta) 

para a mulher, reduzido em cinco anos o limite de idade para os 

trabalhadores rurais de ambos os sexos e para aqueles que exerçam 

suas atividades em regime de economia familiar, neste incluídos o produtor 

rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. O referido artigo 143 

estabelece como requisito para o benefício a comprovação do exercício 

da atividade como trabalhador rural em período anterior ao requerimento 

do benefício, em número de meses idêntico à carência necessária, em 

consonância com as disposições dos artigos 142 e 143 da Lei de 

Benefícios, ainda que a prestação tenha sido descontínua, 

independentemente de contribuição, pelo que inaplicável à espécie a 

norma do artigo 96 da lei que rege a matéria. Estabelecidas tais premissas, 

passo à análise do caso concreto. A parte autora, nascida em 29/07/1956, 

implementou o requisito etário da aposentadoria por idade rural no ano de 

2016. Resta aferir se cumpriu o requisito relativo ao efetivo exercício de 

atividade rural, pelo tempo correspondente à carência exigida (180 meses 

para quem completou o requisito etário a partir de 2016), até o período 

imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou ao cumprimento 

do requisito etário. Para a comprovação da atividade rural, a parte autora 

apresentou, em juízo, o seguinte documento: certidão de casamento 

celebrado em 06/11/1979. Assim, há um grande vácuo documental dentro 

do período de carência. Conforme CNIS apresentado pelo INSS 

constata-se que o Autor exerceu atividade urbana do período de 

24/10/1990 a 30/03/1991; 23/10/1991 a 27/11/1991; 01/08/1996 a 

20/09/1996; 08/01/2013 a 10/2013. Deferida a produção de prova foi 

colhido o depoimento pessoal da parte Autora e ouvidas às testemunhas. 

A parte autora em seu depoimento declarou ter 62 anos e mora há cinco 

anos em Várzea Grande; que antes morava em Poconé onde plantou roça 

por muito tempo; contudo declara que já trabalhou com carteira assinada 

em algumas empresas. Afirmou à testemunha Jesus dos Santos da Silva, 

que mora há cinco anos no bairro São Mateus em Várzea Grande; que o 

autor mudou há dois anos para Várzea Grande, mas que sempre morou e 

trabalhou na roça; não soube dizer se o autor já trabalhou na atividade 

urbana, pois sempre viu o autor na roça; que o autor plantava arroz, 

mandioca e banana; sabe que o autor tem epilepsia; e conhece o autor há 

uns 20 anos. A testemunha Sebastião Elias da Silva, declarou que tem 50 

anos e mora em Várzea Grande faz doze anos; que conhece o autor 

desde pequeno e que sempre trabalhou na roça; não soube dizer se o 

autor na atividade urbana; afirmou que o autor plantava banana, mandioca, 

milho, feijão e arroz na própria roça. Analisando o conjunto probatório, 

tenho que não há início de prova material apta a ensejar o reconhecimento 

de efetivo labor rural no período alegado. Verifico da certidão de 

casamento onde consta a profissão do autor como lavrador, contudo a 

data do casamento foi em 06/11/1979, um grande vácuo documental 

dentro do período de carência. Lado outro, verifico do extrato do CNIS do 

Autor que o mesmo possui vários vínculos urbanos conforme acima 

mencionado, não existindo comprovação do trabalho rural. Destarte, não 

comprovado o exercício da atividade rural alegada, pelo prazo de 180 

meses, até período imediatamente anterior ao requerimento administrativo 

ou ao implemento do requisito etário, não cabe a concessão do benefício 

pretendido, tornando imperiosa a improcedência do pedido. Diante do 

exposto, julgo improcedentes os pedidos veiculados na petição inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I do NCPC. Condeno a parte Autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da 

causa, de acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e observando o 

disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Havendo recurso e apresentadas ou não as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins, nos termos do § 

3º, do art. 1.010 do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, independentemente de ulterior despacho. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007102-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE PIRES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de ação de aposentadoria por idade rural entre as partes 

acima identificadas, onde a parte Autora narra que sempre trabalhou nas 

lides rurais, sendo segurada especial da previdência, e que atingiu a idade 

necessária para que lhe seja concedida aposentadoria rural por idade. 

Devidamente citada, a parte contrária apresentou contestação, 

impugnando todos os termos da inicial. A autora apresentou impugnação. 

Em audiência de instrução foi colhido o depoimento pessoal da parte 

Autora, bem como a oitiva de testemunha(s). Encerrada a instrução 

processual. É o breve relatório. Fundamento e decido. Para obtenção da 

aposentadoria por idade o trabalhador rural referido no artigo 11, VII, da 

Lei nº 8.213/91 precisa comprovar, além da idade mínima de 60 anos 

(homem) e 55 (mulher), o efetivo exercício da atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício pretendido, nos termos do artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91, sendo 

que a comprovação poderá ser realizada por prova material plena ou por 

prova testemunhal baseada em início de prova documental. O requisito 

etário restou devidamente preenchido, eis que dos documentos da parte 

Autora verifica-se que contava com mais da idade mínima, quando do 

requerimento administrativo. Para comprovar a qualidade de segurada 

especial, a parte Autora juntou aos autos início de prova material, sendo 

que, inclusive a(s) testemunha(s) ouvida(s), corrobora(m) o alegado na 

inicial, comprovando que a parte Autora sempre laborou na área rural, 

retirando dali o seu sustento e de sua família, não tendo outra fonte de 

renda, coadunando assim, com as demais provas contidas nos autos. O 

termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do requerimento 

administrativo, conforme regra do artigo 49, inciso I, alínea “b” da Lei 

8.213/91, observada a prescrição quinquenal. Posto isso, julgo 

procedentes os pedidos formulado pela parte Autora, a fim de condenar a 

Autarquia Ré a implantar o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade, retroativamente à data do requerimento administrativo, 

observada a prescrição quinquenal. Por consequência, resolvo o mérito 

da causa, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em se tratando de 

verba alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da 

probabilidade do reconhecimento definitivo do direito postulado, concedo a 

tutela provisória de urgência, determinando ao INSS que, no prazo de 30 

(trinta) dias, implante o benefício (art. 300 do CPC). Sirva a presente de 

Ofício ao representante da Autarquia Ré responsável pelo AADJ (Agência 

de Atendimento de Demandas Judiciais do INSS), para implementação do 

benefício de aposentadoria por idade rural, instrumentalizando-o com os 

documentos necessários. A correção monetária, aplicada desde a data 

em que cada parcela se tornou devida, com base no índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da 

Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se 

aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de 

acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem 

nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 
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1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao 

mês), a contar da citação. Deixo de condenar a parte Ré no pagamento 

das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 

3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos honorários 

advocatícios, a despeito da iliquidez do débito (CPC, art. 85, §4º, II), fixo no 

percentual mínimo sobre valor da condenação (CPC, art. 85, §3º), a ser 

apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho 

do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, 

art.85, §3º, I a V). Deixo de determinar a incidência de tal verba sobre as 

prestações vencidas após a sentença (Súmula 111 do STJ). Sentença 

não sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, §3º, inciso I 

do CPC. Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 

do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido no prazo de 15 

(quinze) dias, arquivem-se. P.R.I. Oportunamente, arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004997-64.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA FERNANDES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de ação de aposentadoria por idade rural entre as partes 

acima identificadas, onde a parte Autora narra que sempre trabalhou nas 

lides rurais, sendo segurada especial da previdência, e que atingiu a idade 

necessária para que lhe seja concedida aposentadoria rural por idade. 

Devidamente citada, a parte contrária apresentou contestação, 

impugnando todos os termos da inicial. A autora apresentou impugnação. 

Em audiência de instrução foi colhido o depoimento pessoal da parte 

Autora, bem como a oitiva de testemunha(s). Encerrada a instrução 

processual. É o breve relatório. Fundamento e decido. Para obtenção da 

aposentadoria por idade o trabalhador rural referido no artigo 11, VII, da 

Lei nº 8.213/91 precisa comprovar, além da idade mínima de 60 anos 

(homem) e 55 (mulher), o efetivo exercício da atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício pretendido, nos termos do artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91, sendo 

que a comprovação poderá ser realizada por prova material plena ou por 

prova testemunhal baseada em início de prova documental. O requisito 

etário restou devidamente preenchido, eis que dos documentos da parte 

Autora verifica-se que contava com mais da idade mínima, quando do 

requerimento administrativo. Para comprovar a qualidade de segurada 

especial, a parte Autora juntou aos autos início de prova material, sendo 

que, inclusive a(s) testemunha(s) ouvida(s), corrobora(m) o alegado na 

inicial, comprovando que a parte Autora sempre laborou na área rural, 

retirando dali o seu sustento e de sua família, não tendo outra fonte de 

renda, coadunando assim, com as demais provas contidas nos autos. O 

termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do requerimento 

administrativo, conforme regra do artigo 49, inciso I, alínea “b” da Lei 

8.213/91, observada a prescrição quinquenal. Posto isso, julgo 

procedentes os pedidos formulado pela parte Autora, a fim de condenar a 

Autarquia Ré a implantar o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade, retroativamente à data do requerimento administrativo, 

observada a prescrição quinquenal. Por consequência, resolvo o mérito 

da causa, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em se tratando de 

verba alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da 

probabilidade do reconhecimento definitivo do direito postulado, concedo a 

tutela provisória de urgência, determinando ao INSS que, no prazo de 30 

(trinta) dias, implante o benefício (art. 300 do CPC). Sirva a presente de 

Ofício ao representante da Autarquia Ré responsável pelo AADJ (Agência 

de Atendimento de Demandas Judiciais do INSS), para implementação do 

benefício de aposentadoria por idade rural, instrumentalizando-o com os 

documentos necessários. A correção monetária, aplicada desde a data 

em que cada parcela se tornou devida, com base no índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da 

Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se 

aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de 

acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem 

nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao 

mês), a contar da citação. Deixo de condenar a parte Ré no pagamento 

das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 

3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos honorários 

advocatícios, a despeito da iliquidez do débito (CPC, art. 85, §4º, II), fixo no 

percentual mínimo sobre valor da condenação (CPC, art. 85, §3º), a ser 

apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho 

do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, 

art.85, §3º, I a V). Deixo de determinar a incidência de tal verba sobre as 

prestações vencidas após a sentença (Súmula 111 do STJ). Sentença 

não sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, §3º, inciso I 

do CPC. Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 

do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido no prazo de 15 

(quinze) dias, arquivem-se. P.R.I. Oportunamente, arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003106-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMALIA MARIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GODA OAB - MT0007188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende o 

benefício de aposentadoria por idade rural. Devidamente citada, a parte 

contrária apresentou contestação, impugnando todos os termos da inicial. 

A parte autora deixou de apresentar impugnação à contestação. Em 

instrução foi ouvida a parte Autora e inquirida duas testemunhas. É o 

relatório. Fundamento e Decido. O pedido se fulcra no artigo 143 da Lei nº 

8.213/91, que garante ao trabalhador rural, conforme o disposto no artigo 

201 da Constituição Federal, aposentadoria por idade em valor equivalente 

a um salário mínimo, tratando-se de segurado especial, como preceitua o 

artigo 11 da mesma lei. A Constituição Federal determina aposentadoria 

aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade para o homem, e aos 60 

(sessenta) para a mulher, reduzido em cinco anos o limite de idade para 

os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para aqueles que exerçam 

suas atividades em regime de economia familiar, neste incluídos o produtor 

rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. O referido artigo 143 

estabelece como requisito para o benefício a comprovação do exercício 

da atividade como trabalhador rural em período anterior ao requerimento 

do benefício, em número de meses idêntico à carência necessária, em 

consonância com as disposições dos artigos 142 e 143 da Lei de 

Benefícios, ainda que a prestação tenha sido descontínua, 

independentemente de contribuição, pelo que inaplicável à espécie a 

norma do artigo 96 da lei que rege a matéria. Estabelecidas tais premissas, 

passo à análise do caso concreto. A parte autora, nascida em 15/01/1952, 

implementou o requisito etário da aposentadoria por idade rural no ano de 

2007. Resta aferir se cumpriu o requisito relativo ao efetivo exercício de 

atividade rural, pelo tempo correspondente à carência exigida (156 meses 

para quem completou o requisito etário a partir de 2007), até o período 

imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou ao cumprimento 

do requisito etário. Para a comprovação da atividade rural, a parte autora 

apresentou, em juízo, o seguinte documento: certificado de cadastro de 

imóvel rural referentes aos anos 1985/1989 em nome do Sr. Antônio 

Manoel de Campos, pai da autora. Assim, há um grande vácuo documental 

dentro do período de carência. Conforme CNIS apresentado pelo INSS 

constata-se que a parte Autora exerceu atividade urbana do período de 

01/01/1992 a 30/07/1996; 01/08/1996 a 10/1998, bem como contribuiu 

facultativamente de 01/11/2008 a 28/02/2009. Deferida a produção de 

prova foi colhido o depoimento pessoal da parte Autora e ouvidas às 

testemunhas. A parte autora em seu depoimento declarou ter 65 anos e 

que sempre morou no bairro Capão Grande em Várzea Grande; afirmou 

que nunca trabalhou em nenhuma empresa, apenas como doméstica por 

curto período; que mora no terreno que era dos seus pais, onde plantavam 

mandioca e quiabo manualmente e apenas para sobrevivência; não é casa 

e não tem filhos. Afirmou à testemunha Eliete Lemes da Silva, declara que 

tem 65 anos, e sempre morou no bairro Capão Grande em Várzea Grande; 
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que conhece a parte autora desde que eram crianças; a autora é solteira 

e mora com os irmãos na chácara que era do pai, onde cria galinha, planta 

mandioca, quiabo e abobrinha manualmente para sobrevivência; que a 

autora não tem renda nenhum e recebe ajuda dos irmãos. A testemunha 

José Gonçalo de Campos, declara que tem 67 anos e mora no Capão 

Grande em Várzea Grande faz 60 anos; que conhece a parte autora há 

uns 50 anos; que a autora plantava roça no terreno que era do pai, mas 

não sabe mencionar o tamanho da roça; a autora plantava mandioca, 

quiabo, cana e abobora manualmente; não soube dizer se autora já 

trabalhou na cidade; e que a autora não é casada. Analisando o conjunto 

probatório, tenho que não há início de prova material apta a ensejar o 

reconhecimento de efetivo labor rural no período alegado, em razão do 

grande vácuo documental dentro do período de carência. Extrai-se, ainda, 

dos extratos previdenciários demonstram vários vínculos urbanos, 

inexistindo prova do labor rural. Destarte, não comprovado o exercício da 

atividade rural alegada, pelo prazo de 156 meses, até período 

imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou ao implemento do 

requisito etário, não cabe a concessão do benefício pretendido, tornando 

imperiosa a improcedência do pedido. Diante do exposto, julgo 

improcedentes os pedidos veiculados na petição inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

NCPC. Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da causa, de 

acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e observando o disposto no 

art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita. Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 

do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

independentemente de ulterior despacho. P. R. I. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004627-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MAZINI DE ARAUJO (AUTOR)

ALESSANDRA MAZINI (AUTOR)

JOAO MAZINI (AUTOR)

MARIA LEANDRA MAZINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE OAB - MT6187/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1004627-51.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR: MARIA LEANDRA MAZINI, 

ALESSANDRA MAZINI, JOAO MAZINI, VERA LUCIA MAZINI DE ARAUJO 

Requerido: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando as partes acerca 

da perícia designada para o dia 05 de junho de 2018 às 12:40 no 

consultório do perito, situado a Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício 

Work,Tower, 9º andar, sala 908, Centro, Cuiabá–MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Várzea Grande, 16 de maio de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001065-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo 

Provimento n. 56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste 

no feito, requerendo o que de direito no prazo de quinze dias. Várzea 

Grande, 29 de novembro de 2017. Emerson Botelho de Campos Gestor 

Judicial Polo ativo: [FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO - CPF: 

907.396.041-04 (ADVOGADO), MARIA DAS DORES DE CAMPOS - CPF: 

038.120.661-06 (REQUERENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REQUERIDO)] 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SEDE DO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1004546-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON PEREIRA DO ESPIRITO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora para que manifeste no feito, requerendo o que de direito, no 

prazo de 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. Várzea Grande, 16 de maio 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004193-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 (ADVOGADO)

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1004193-62.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR: ELIETE DE OLIVEIRA SOUZA 

Requerido: RÉU: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO - IBADE, ESTADO DE MATO GROSSO ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento a 

determinação verbal do MM. Juiz de Direito, em decorrência de sua 

convocação pela Corregedoria Geral de Justiça para atuar na correição e 

inspeção nas serventias extrajudiciais, nos termos da Portaria n. 

28/2018-CGJ, impulsiono estes autos redesignando a audiência de 

conciliação para o dia 1.8.2018 às 14h30min, e na forma disposta no art. 

701, XVIII, Seção 5 da CNGC, procedo a intimação das partes acerca do 

ato designado. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 16 de maio 

de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005999-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA COELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO OAB - MT19677/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1005999-35.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 
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Requerente: REQUERENTE: HILDA COELHO DE OLIVEIRA Requerido: 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Certifico que em 

cumprimento a determinação verbal do MM. Juiz de Direito, em decorrência 

de sua convocação pela Corregedoria Geral de Justiça para atuar na 

correição e inspeção nas serventias extrajudiciais, nos termos da Portaria 

n. 28/2018-CGJ, impulsiono estes autos redesignando a audiência de 

instrução para o dia 1.8.2018 às 14h45min, e na forma disposta no art. 

701, XVIII, Seção 5 da CNGC, procedo a intimação das partes acerca do 

ato designado. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 16 de maio 

de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 381202 Nr: 27649-63.2014.811.0002

 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: OZITA JORGINA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH M. MARTINS FERREIRA 

- OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, manifestar no feito 

requerendo o que de direito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 108068 Nr: 4034-88.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FLÁVIO ROGÉRIO MARHOLT, KARBELLE KASSANDRA 

MORAES VARELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

INDUSTRIAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA, JOSÉ CARLOS DE FREITAS 

MARTINS, RICARDO MALDONADO CESPEDES, JACKSON KOHLHASE 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BELLO - OAB:OAB/MT 

6345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MAHON - OAB:6363, 

MICHELLE MARIE DE SOUZA - OAB:OAB-MT 9439-A, Stela Cunha 

Velter/CURADOR/UNIVAG - OAB:4984

 Vistos...

Reanalisando a decisão agravada por força do § 1º, do art. 1.018, do CPC, 

tem-se que, segundo se observa das razões recursais, o agravante se 

vale da mesma fundamentação exposta na impugnação ao cumprimento 

de sentença (fls. 1.248-1.250) e que foi afastada por este juízo (fls. 

1.255-1266), sem, contudo, trazer aos autos qualquer fato novo que 

justifique a mudança da decisão.

Afinal, colhe-se da referida decisão que o pedido de revisão da pensão 

vitalícia concedida à exequente Karbelle Kassandra de Moraes Varela, 

única matéria do recurso de agravo, foi rechado pela fundamentação 

exposta a fls. 1.258-1260. Logo, evidenciando no agravo ora analisado 

apenas o inconformismo da decisão deste juízo, despido de qualquer fato 

novo que possa macular o "decisum", impõe-se seja mantida a decisão.

Diante do exposto, mantenho a decisão recorrida, por seus próprios 

fundamentos.

 Intimem-se e informe-se à Exma Sra. Relatora do agravo de instrumento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 335408 Nr: 3887-18.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS BARBOSA TEIXEIRA JUNIOR, JERONIMO 

GONÇALVES RABELO, MARLUCE FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - 

OAB:OAB/MT10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento do feito por eventual saldo remanescente, em 05 dias, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 388441 Nr: 4372-81.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE JESUS PINTO

 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,

I) Homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, as planilhas de 

cálculos de fls. 163-165 e 170, ordenando, por conseguinte, seja expedida 

a Requisição de Pequeno Vaalor ou Precatório, conforme o caso, 

observando-se as formalidades de praxe.

II) Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valor 

depositado (fls. 197-198), aguardando-se, após, o processo na secretaria 

até o efetivo pagamento do valor principal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 247903 Nr: 7618-61.2010.811.0002

 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: IVANI DE PAULA SERENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo de dez 

dias, executar a sentença transitada em julgado.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 330639 Nr: 26941-47.2013.811.0002

 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: JOEL SILVA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEFFANNY FIDELIS CARDOSO - 

OAB:15058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Nos termos do artigo 535 do CPC, intime-se a parte devedora para, em 

trinta dias, se quiser, apresentar impugnação. Decorrido o prazo “in albis” 

sem impugnação, certifique-se e expeça-se RPV, conforme os valores 

cobrados (art. 535, § 3º CPC).

No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida à autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento 

deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob pena de 

sequestro (art. 535, § 3º, II, do CPC).

Em caso de decurso de prazo sem a realização do pagamento, conclusos.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 400045 Nr: 11358-51.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL - CRAS/PREFEITURA MUNICPIAL DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA RAGNINI - 

OAB:MT 7.834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar AS PARTES para, querendo, 

no prazo de 5 (cinco) dias especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 206867 Nr: 2860-10.2008.811.0002

 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: VILMA MARTINS BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 413740 Nr: 18773-85.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA MONICA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Veronica de Souza Ribeiro 

Chaves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROQUE PIRES DA ROCHA 

FILHO - OAB:9.870/MT

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 57015 Nr: 2320-35.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASICAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. André Tadeu Jorge 

Fernandes - OAB:, PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - 

OAB:12.566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de fl.160.

Decorrido o prazo manifeste-se o autor requerendo o que de direito.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 318611 Nr: 15001-85.2013.811.0002

 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: JOARY CERILO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que a pré-manifestação de desistência do recurso caso os 

valores atrasados sejam atualizados em conformidade com o art. 1ºF da 

lei 9494/97, bem como a concordância da parte contrária, homologo o 

referido acordo.

Assim, defiro a desistência do Recurso de Apelação de fls. 107/110, nos 

termos do artigo 998 do Código de Processo Civil.

Outrossim, intime-se a pare requerente para, no prazo de 48 horas, 

comprovar a implantação do benefício em favor do autor.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 302194 Nr: 23010-70.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA RABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo da lei, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 255447 Nr: 13470-66.2010.811.0002

 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: LUZINEI MARIA DA SILVA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL AGENCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9459, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo da lei, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

Varas Criminais

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 526327 Nr: 2198-94.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FERREIRA DA GUIA, CAIO ANDREONNI 

LIMA LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICARDO PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:24355/O

 DR. BRUNO RICARDO PEREIRA DE SOUZA - OAB/MT 24355/O, da 

audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 29 de Maio de 

2018, às 15:30 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 534622 Nr: 7032-43.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIOMAR ROSA TIZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Satrix Angelica Silva Mello - 

OAB:23063/O

 DR. SATRIX ANGÉLICA SILVA MELLO OAB/MT 23036 - para que 

apresente a defesa preliminar referente ao réu Eliomar Rosa Tizzo.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341482 Nr: 9097-50.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR KALIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ODAIR KALIL, Filiação: Rosely da Silva 

Barros e Odair Kail, brasileiro(a), convivente, Telefone 65-9693-1770. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Penal, que tem por autor MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO - MT, extrai-se dos autos que a 

vítima sofreu, em tese, violência doméstica, por parte do requerido ODAIR 

KALIL, pela pratica dos artigo 129, §9º em concurso material com o artigo 

147 todos do Código Penal, este com incidência do artigo 61, inc. II, f, em 

observância ao disposto na Lei 11.340/06

Despacho: DECISÃOI – RECEBO A DENÚNCIA. II - Notifique-se o 

representante do Ministério Público.III - Comunique-se ao Distribuidor bem 

como ao Instituto de Identificação e averbe via certidão o que constar na 

distribuição.IV - Cite-se o Réu 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 Dativo nomeado por este 

Juízo, O QUE DEVERÁ SER CERTIFICADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE 

PROCEDER A INTIMAÇÃO.V – Neste caso, se o Réu não possuir 

condições de constituir advogado, nomeio desde já a Defensoria Pública 

para patrocinar sua defesa, devendo ser intimada desta decisão.VI – 

Desejando ser assistido pela Defensoria Pública o Réu, munido de seus 

documentos pessoais e de outros que entender necessários para 

elaboração de sua defesa, bem como de nomes de testemunhas e 

respectivos endereços, deverá dirigir-se imediatamente a esse órgão no 

seguinte endereço: Rua Governador Fernando Corrêa, n°. 155, Bairro: 

Jardim Aeroporto, em Várzea Grande/MT, fone: (65) 

3682-0377/0703/0386.VII – Defiro os pedidos do item 1) “b” e “c” 

efetuados pelo Ministério Público constantes na petição que acompanha a 

Denúncia (fl. 60). Indefiro o pedido do item 1) “a”, efetuado pelo Ministério 

Público em face o que dispõe o art. 129, VIII da CF, e o item 7.5.1, III, da 

CNGC, alterada pelo Provimento 19/2012 - CGJ.VIII - Oferecida a resposta 

preliminar, venham-me os autos imediatamente conclusos.Cite-se, 

intimem-se (inclusive a vítima) 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, Graziela Cristiane 

Juchem, digitei.

Várzea Grande, 14 de maio de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434238 Nr: 3568-79.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS WENDEL DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCAS WENDEL DO AMARAL, Cpf: 

03865929184, Rg: 19505523, Filiação: Margarete Maria da Silva e Jacildo 

Francisco do Amaral, data de nascimento: 26/09/1992, brasileiro(a), 

natural de Poconé-MT, convivente, motorista, Telefone 65 9248-4938. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Penal, que tem por autor MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO - MT, extrai-se dos autos que a 

vítima sofreu, em tese, violência doméstica, por parte do requerido LUCAS 

WEDNEL DO AMARAL, pela pratica dos artigo 129, §9º do Código Penal, 

em observância ao disposto na Lei 11.340/06

Despacho: DECISÃOConsiderando que a inicial narra com perfeição a 

existência, em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, 

RECEBO a denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e 

INTIME-SE o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, 

nos termos do art. 396, Código de Processo Penal. Conste no mandado 

que o denunciado deverá fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um profissional, o desejo de ser 

patrocinado por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá 

ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder à sua citação e 

intimação.Em sendo a resposta negativa ou passado o prazo estabelecido 

na Lei, desde já nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para 

patrocinar sua defesa atendendo os fins do art. 396-A, do Código de 

Processo Penal.INDEFIRO os requerimentos formulados com a denúncia 

(fls. 49), porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão 

acusador obter as informações, nos termos da parte final do item 7.5.1, III, 

da CNGC, com a redação dada pelo Provimento nº. 40/2011-CGJ e 

ratificada pelo Provimento nº. 19/2012-CGJ.Oferecida a resposta à 

acusação do réu, façam os autos conclusos.Ciência ao Ministério Público 

e à Defensoria Pública.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, Graziela Cristiane 

Juchem, digitei.

Várzea Grande, 14 de maio de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 463661 Nr: 18261-68.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCINDO JOSE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALCINDO JOSE DE ALMEIDA, Cpf: 

17881919191, Rg: 261.764, Filiação: Carmindo de Almeida e Delarinda M. 

de Almeida, data de nascimento: 11/11/1955, brasileiro(a), natural de 

Jangada-MT, casado(a), pintor, Telefone 3684 4117. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO 
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PÚBLICO ESTADUAL em face de ALCINDO JOSE DE ALMEIDA, como 

incurso no artigo 147, caput, com incidência do art. 61, II, “f”, em 

observância ao disposto na Lei 11. 340/2006 (Violência Doméstica), 

contra a vítima MARIA ROSANGELA CRUZ

Despacho: Cód.:463661RÉU: ALCINDO JOSE DE ALMEIDAVistos 

Etc.Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em face de ALCINDO JOSE DE ALMEIDA, como incurso no 

artigo 147, caput, com incidência do art. 61, II, “f”, em observância ao 

disposto na Lei 11. 340/2006 (Violência Doméstica), contra a vítima MARIA 

ROSANGELA CRUZ.Havendo nos autos material probatório mínimo e 

potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia 

oferecida pelo Ministério Público contra ALCINDO JOSE DE ALMEIDA, uma 

vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo código.Cite-se 

o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, oportunidade em que poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário. O Sr. Oficial de Justiça, 

por ocasião do cumprimento da citação, deverá observar o que determina 

o Provimento n.º 30/2008-CGJ, indagando o acusado se ele pretende 

constituir advogado ou deseja que lhe seja nomeado defensor público ou 

dativo para patrocinar a sua defesa, caso em que deverá mencionar as 

razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor, devendo 

tudo ser certificado.Não apresentada resposta no prazo legal, ou 

certificada a necessidade de nomeação de Defensor Público, desde já, 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2°, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

resposta.Apresentada resposta, havendo preliminares ou documentos, 

conceda-se vista ao Ministério Público para que se manifeste no prazo de 

05 (cinco) dias .Defiro os pedidos formulados nos itens “a”, “b” e “c” de 

fls. 46.Às providências. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 24 de Janeiro de 

2017.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz 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, Graziela Cristiane 

Juchem, digitei.

Várzea Grande, 14 de maio de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 484451 Nr: 4693-48.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ROCHA DE OLIVEIRA, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDO ROCHA DE OLIVEIRA, Cpf: 

01227147171, Rg: 12584355, Filiação: Sebastiana Rocha de Oliveira e 

Arlon Jose de Oliveira, data de nascimento: 07/10/1983, brasileiro(a), 

natural de Guiratinga-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de FERNANDO ROCHA DE OLIVEIRA, como 

incurso no artigo 147, caput, com incidência do art. 61, II, “f”, em 

observância ao disposto na Lei 11. 340/2006 (Violência Doméstica), 

contra a vítima MARIA GONÇALINA DE CAMPOS

Despacho: Cód.:484451RÉU: FERNANDO ROCHA DE OLIVEIRAVistos 

Etc.Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em face de FERNANDO ROCHA DE OLIVEIRA, como incurso 

no artigo 147, caput, com incidência do art. 61, II, “f”, em observância ao 

disposto na Lei 11. 340/2006 (Violência Doméstica), contra a vítima MARIA 

GONÇALINA DE CAMPOS.Havendo nos autos material probatório mínimo e 

potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia 

oferecida pelo Ministério Público contra FERNANDO ROCHA DE OLIVEIRA, 

uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo 

código.Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá argüir preliminares e 

alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O Sr. 

Oficial de Justiça, por ocasião do cumprimento da citação, deverá 

observar o que determina o Provimento n.º 30/2008-CGJ, indagando o 

acusado se ele pretende constituir advogado ou deseja que lhe seja 

nomeado defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, caso 

em que deverá mencionar as razões pelas quais não tem a intenção de 

contratar defensor, devendo tudo ser certificado.Não apresentada 

resposta no prazo legal, ou certificada a necessidade de nomeação de 

Defensor Público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca 

para exercer a defesa do acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 

396-A, § 2°, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar resposta.Apresentada resposta, havendo preliminares ou 

documentos, conceda-se vista ao Ministério Público para que se manifeste 

no prazo de 05 (cinco) dias .Defiro os pedidos formulados nos itens “a”, 

“b” e “c” de fls. 36.Às providências. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 24 de 

março de 2017.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz 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, Graziela Cristiane 

Juchem, digitei.

Várzea Grande, 14 de maio de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 471418 Nr: 21937-24.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON SEBASTIÃO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HAMILTON SEBASTIÃO ALVES DA 

SILVA, Cpf: 20938039172, Rg: 0086052-2, Filiação: Almerinda Alves 

Rodrigues e Elmiro Alves da Silva, data de nascimento: 20/01/1953, 

brasileiro(a), natural de Poxoreo-, divorciado(a), motorista/ agente 

administrativo seges, Telefone 3637-1894. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de HAMILTON SEBASTIÃO ALVES DA 

SILVA, como incurso no artigo 147, caput, c/c o art. 61, II, “f”, por duas 

vezes, na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal, em 

observância ao disposto na Lei 11. 340/2006 (Violência Doméstica), 

contra a vítima DAIANE APARECIDA CIGERZA

Despacho: Cód.:471418RÉU: HAMILTON SEBASTIÃO ALVES DA 

SILVAVistos etc.Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de HAMILTON SEBASTIÃO ALVES DA 

SILVA, como incurso no artigo 147, caput, c/c o art. 61, II, “f”, por duas 

vezes, na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal, em 

observância ao disposto na Lei 11. 340/2006 (Violência Doméstica), 

contra a vítima DAIANE APARECIDA CIGERZA.Havendo nos autos material 

probatório mínimo e potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, 

RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra HAMILTON 
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SEBASTIÃO ALVES DA SILVA, uma vez que preenchidos os requisitos do 

artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do 

artigo 395 do mesmo código.Cite-se o acusado para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que 

poderá argüir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. O Sr. Oficial de Justiça, por ocasião do cumprimento da 

citação, deverá observar o que determina o Provimento n.º 30/2008-CGJ, 

indagando o acusado se ele pretende constituir advogado ou deseja que 

lhe seja nomeado defensor público ou dativo para patrocinar a sua 

defesa, caso em que deverá mencionar as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor, devendo tudo ser certificado.Não 

apresentada resposta no prazo legal, ou certificada a necessidade de 

nomeação de Defensor Público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública 

desta Comarca para exercer a defesa do acusado, devendo para tanto, 

com fulcro no art. 396-A, § 2°, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar resposta.Apresentada resposta, havendo 

preliminares ou documentos, conceda-se vista ao Ministério Público para 

que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias .Indefiro o pedido de item “a” 

de fls. 60, conforme item 7.5.1, subitem III da CNGC.Defiro os pedidos 

formulados nos itens 1,“b” e “c” e 2de fls. 52 e 62.Às providências. 

Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 08 de março de 2017.Eduardo Calmon de 

Almeida CézarJuiz 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, Graziela Cristiane 

Juchem, digitei.

Várzea Grande, 14 de maio de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 464471 Nr: 18643-61.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSINHO DOS REIS, GERDSON DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GERSINHO DOS REIS, Cpf: 20963904191, 

Rg: 2110865, Filiação: Maria da Glória dos Reis e João dos Reis, data de 

nascimento: 11/03/1957, brasileiro(a), natural de Santo Ant.leverger-MT, 

solteiro(a), fiscal do meio ambiente, Telefone 9282-0790 e atualmente em 

local incerto e não sabido GERDSON DOS REIS, Filiação: Luzia Lopes da 

Silva e Gersinho dos Reis, data de nascimento: 11/04/1983, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), lavador de carros. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público 

Estadual contra GERSINHO DOS REIS, já qualificado nos autos, como 

incurso nas sanções do artigo 217-A, c/c 226, II, c/c art. 61, II, “f”, c/c 

artigo 71, caput, todos do Código Penal, c/c artigo 1°, inciso VI, da Lei 

8072/90, em observância ao disposto na Lei 11.340/2006 e GERDSON 

DOS REIS já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 

217-A, c/c 226, II, c/c art. 61, II, “f”, c/c artigo 71, caput, todos do Código 

Penal, c/c artigo 1°, inciso VI, da Lei 8072/90, em observância ao disposto 

na Lei 11.340/2006, contra a vítima ADRYA GUERRA MARTINS

Despacho: Cód.:464471RÉU: GERSINHO DOS REIS e GERDSON DOS 

REISVISTOS EM CORREIÇÃO.Trata-se de ação penal movida pelo 

Ministério Público Estadual contra GERSINHO DOS REIS, já qualificado nos 

autos, como incurso nas sanções do artigo 217-A, c/c 226, II, c/c art. 61, 

II, “f”, c/c artigo 71, caput, todos do Código Penal, c/c artigo 1°, inciso VI, 

da Lei 8072/90, em observância ao disposto na Lei 11.340/2006 e 

GERDSON DOS REIS já qualificado nos autos, como incurso nas sanções 

do artigo 217-A, c/c 226, II, c/c art. 61, II, “f”, c/c artigo 71, caput, todos do 

Código Penal, c/c artigo 1°, inciso VI, da Lei 8072/90, em observância ao 

disposto na Lei 11.340/2006, contra a vítima ADRYA GUERRA 

MARTINS.Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente 

apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra GERSINHO DOS REIS e GERDSON DOS REIS, uma 

vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo código.Cite-se 

os acusados para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, oportunidade em que poderá argüir preliminares e alegar tudo 

que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário. O Sr. Oficial de Justiça, 

por ocasião do cumprimento da citação, deverá observar o que determina 

o Provimento n.º 30/2008-CGJ, indagando o acusado se eles pretendem 

constituir advogado ou deseja que lhe seja nomeado defensor público ou 

dativo para patrocinar a sua defesa, caso em que deverá mencionar as 

razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor, devendo 

tudo ser certificado.Não apresentada resposta no prazo legal, ou 

certificada a necessidade de nomeação de Defensor Público, desde já, 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa dos 

acusados, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, §2°, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

resposta.Apresentada resposta, havendo preliminares ou documentos, 

conceda-se vista ao Ministério Público para que se manifeste no prazo de 

05 (cinco) dias.Por fim, depois de expedidos os documentos necessários, 

com carga ao setor do Núcleo Psicossocial deste fórum, para realização 

do Estudo Psicossocial e acompanhamento da vítima, encartando aos 

autos o respectivo relatório no prazo de 10 dias.Defiro os pedidos 

formulados nos itens “a”, “b” e “c” de fls. 61.DETERMINO que a secretaria 

coloque as INICIAIS do nome da vítima na capa dos autos, uma vez que a 

mesma é menor de idade.Intimem-se.Cumpra-se.Às providências.Várzea 

Grande/MT, 19 de dezembro de 2016.Eduardo Calmon de Almeida 

CézarJuiz 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, Graziela Cristiane 

Juchem, digitei.

Várzea Grande, 14 de maio de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

 

Intimar Dra. Elaine Ferreira Santos Mancini OAB/MT 2.915, na

qualidade de advogada do querelante Cesar Alberto Miranda Lima dos 

Santos

Costa, nos autos código 210463, para participar da audiência preliminar

designada no dia 11/07/2018, às 14h, na sede do Juizado Especial Criminal

Unificado de Várzea Grande-MT.

 

 

 

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004122-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO GALVAO DA SILVA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO PARA DEPOSITO DE DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 
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autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o pagamentos das diligências do oficial de justiça, 

devendo para tanto, solicitar a competente guia pelo site: www.tjmt.jus.br, 

link: emissão de guias on line>diligências>emissão de guia de diligência. 

Após, preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor 

da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código 

de Processo Civil. Nada mais. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007732-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON JOSE JAMARINO (RÉU)

FRANCIELY TATIANE IGNACIO DOS SANTOS (RÉU)

AUTO PECAS FASAUTO LTDA - ME (RÉU)

AGUINALDO PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

ROSANA LOURENCO JAMARINO (RÉU)

 

CERTIDÃO E INTIMAÇÃO PARA DEPOSITO/REGULARIZAÇÃO DE 

DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que, não foi possível proceder a expedição 

dos mandados, em razão da divergência entre os Bairros pelos quais 

foram recolhidas as diligências, e os Bairros informados na inicial. 

Conforme guia de recolhimento juntada sob ID 10371910, constata-se 

pagamento para: •2(duas)diligências para o Bairro Jd. Nssª Srª Apª, 

Cuiabá; •2(duas) diligências para o Bairro Jd Glória I, Várzea Grande; 

•1(uma)diligência para o Bairro Água Vermelha, Várzea Grande; Na peça 

inicial, consta os seguintes endereços: •1(um) endereço no Bairro Água 

Vermelha, Várzea Grande; •1(um) endereço no Bairro Glória, Várzea 

Grande; •1(um) endereço no Bairro 23 de Setembro, Várzea Grande; 

•2(dois) endereços no Bairro Jd Paraíso, Várzea Grande; Deste modo, em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie a regularização dos endereço/Bairros para o qual requer 

expedição dos mandados, bem como a regularização dos pagamentos das 

diligências do oficial de justiça para os respectivos Bairros, Sob pena de 

extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada 

mais. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 370549 Nr: 19842-89.2014.811.0002

 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: BANCO ITAU-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETE GOMES OLIVEIRA ZALEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, LUZIA ANGELICA A GONÇALVES - OAB:9802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação da parte AUTORA, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais._______Paulo Pedro Francisco 

dos Santos – Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305122 Nr: 769-68.2013.811.0002

 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 ITAU-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON MENEZEZ ORMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação da parte AUTORA, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais._______Paulo Pedro Francisco 

dos Santos – Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307111 Nr: 2958-19.2013.811.0002

 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: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILEIDE TRINDADE FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573/MT, DABERSON MACHADO BATISTA - 

OAB:OAB/MT7495

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte REQUERIDA, 

para que em 15(quinze) dias, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao 

RECURSO ofertado nos autos. Nada mais. ___________Paulo Pedro 

Francisco dos Santos - Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 395647 Nr: 8909-23.2015.811.0002

 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 ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGO PEREIRA NELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBAÑEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 437726 Nr: 5519-11.2016.811.0002

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANNE DA SILVA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 450695 Nr: 12220-85.2016.811.0002

 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: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON MARQUES DO AMARAL - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação da parte AUTORA, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais._______Paulo Pedro Francisco 

dos Santos – Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 416175 Nr: 20010-57.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMAS ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433924 Nr: 3404-17.2016.811.0002

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILENE GERARDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 383675 Nr: 1188-20.2015.811.0002

 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 INVESTIMENTOS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMÉSIO CALIXTO DE MORAIS

 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:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 418179 Nr: 21090-56.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL VALTER DA GUIA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFFENS - OAB:OAB MT 17.196/A, JULIANA DE OLIVEIRA 

MOURA - OAB:20.379/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 416267 Nr: 20060-83.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA CRISTINA SILVA METELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387163 Nr: 3398-44.2015.811.0002

 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 VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA 

DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153447, MARCIA MARIA 

DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:225.061/OAB/SP, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 327129 Nr: 23458-09.2013.811.0002

 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: PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENILDO FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 
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que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 309994 Nr: 6018-97.2013.811.0002

 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 BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA JANE FERREIRA CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 334485 Nr: 3021-10.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO OLIVEIRA TUPAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB-MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar os advogados das partes acerca da 

informação da conta única em relação ao depósito que fora efetuado na 

caixa econômica federal, para que no prazo de 05(cinco) dias, 

regularizem a transferência para a conta judicial do Banco do Brasil AG 

3834. Nada mais. ______Paulo Pedro F. dos Santos - Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 349273 Nr: 15264-83.2014.811.0002

 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: COMPANHA HIPOTECARIA UNIBANCO-RODOBENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSMAR LUBIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305405 Nr: 1070-15.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Alves Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 447271 Nr: 10569-18.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683-A, PLUMA NATIVA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - 

OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 443194 Nr: 8445-62.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANIR QUADRA CEZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297797 Nr: 18262-92.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS IND E COM DE MOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317942 Nr: 14308-04.2013.811.0002

 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): MANOEL JUSTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS

SONIA REGINA DE LIMA VILELA - OAB:5.630-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 112847 Nr: 8498-58.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEMI TEREZINHA CAREGNATO CURVINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, 

MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 304698 Nr: 314-06.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO FERNANDES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 377904 Nr: 25238-47.2014.811.0002

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 50CLENI BARCELLOS DE SOUZA, CLENI 

BARCELLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, Marcelo Álvaro C. N. Nascimento - OAB:15445, 

MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 112189 Nr: 7792-75.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. N. SANTOS & PINTO LTDA ME, CAMILA DE 

OLIVEIRA SANTOS, ROSANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS, DE CUJUS 

TEREZA NEGRETI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Rosa Nicanor Souza - 

OAB:13.889

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281468 Nr: 183-65.2012.811.0002

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY MARCIA ZEFERINO DIAS 

CONFECÇÕES - ME, ROSELY MARCIA ZEFERINO DIAS, RAILDA BETTY 

ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - 

OAB:8920-B, MAURÍCIO AUDE - OAB:4667/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247-OAB-MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 316137 Nr: 12494-54.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E ANTONIO DE CAMPOS CIA LTDA ME, ERINEU 

ANTONIO DE CAMPOS, MARTINHO ANTONIO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560-MT, Marcelo Álvaro Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:15445/0/MT, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 428804 Nr: 26873-29.2015.811.0002

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO- SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO VIEIRA DE LIMA, ROGERIO VIEIRA 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação da parte AUTORA, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais._______Paulo Pedro Francisco 

dos Santos – Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 308187 Nr: 4146-47.2013.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARINDO GUILHERME DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 413960 Nr: 18896-83.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESAR DE PASSOS FONSECA, 

ADILSON TEIXEIRA DE BESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 437759 Nr: 5541-69.2016.811.0002

 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: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 271255 Nr: 13388-98.2011.811.0002

 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: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZÔNIA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305071 Nr: 704-73.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYARA BORGES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 260928 Nr: 594-45.2011.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUCESSO DIST DE EMB LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:OAB/MT 9.708-A, SUELEN ALVES DE ARRUDA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA BRAGA LOUZADA - 

OAB:8425

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 340495 Nr: 8322-35.2014.811.0002

 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: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA LEMES FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:OAB/SP209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 349654 Nr: 16092-79.2014.811.0002

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DE MATO GRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMERSON CEZAR DESZCZYNSKI

 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:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 
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F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 453264 Nr: 13352-80.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETERNA INDUSTRIA COMERCIO LTDA,, 

VALENTINA RUSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 266374 Nr: 6368-56.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUCARMO COMERCIO V LTDA ME, GONÇALO 

AGUIAR DO CARMO SOUZA, HAVITA PAES DE PALHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 279446 Nr: 23237-94.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

IVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERGINO DA COSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 316772 Nr: 13151-93.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 

WASHINGTON CARLOS DE MELO, MARIA DE JESUS BORGES E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 106313 Nr: 2391-95.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCORPION TRANSTADORA LTDA, 

SANDOVAL ANTONIO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 439109 Nr: 6331-53.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARION GILBERTO PRINCE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊADA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 223502 Nr: 3700-83.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO RAIMUNDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB-MT 9.225

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte requerida acerca da do bloqueio 

online efetuado nos autos, sob pena de ser convertida em Penhora, nos 

termos do r. despacho de fls. 207. Nada mais. _______Paulo Pedro F. dos 

Santos - Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 275729 Nr: 19073-86.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDÉLIS ITAMAR DE QUEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603-B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB-MT 16.691-A, MARIA AMÉLIA C. MASTROROSA VIANNA - 

OAB:16555-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS - 

OAB:12145

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 
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certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 447029 Nr: 10437-58.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMENTAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS 

LTDA, MARIA RITA DUDEQUE BAGGIO, ALTAIR BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 453390 Nr: 13389-10.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA ME, VILSON MARINHO RONDON MACIEL, 

SEBASTIÃO ROGÉRIO ALVIM, MARINEY RONDON MACIEL, MONISE 

CRISTINA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, Marcelo Álvaro Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:15445/0/MT, MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 371801 Nr: 20789-46.2014.811.0002

 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: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VG BARCOS E MOTORES LTDA – EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:15302

 Procedo a Intimação do devedor referente ao Item 02. da decisão do dia 

16/03/2018.2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 264356 Nr: 3526-06.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LONDRINA DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA 

ME, ERISON DIAMES FEITOSA MORAIS, ANGÉLICA APARECIDA 

FERRREIRA DAMIAN, BEPE CASTRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 272857 Nr: 14905-41.2011.811.0002

 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: DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO FLORES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 207118 Nr: 3131-19.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON PAULINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 391590 Nr: 6319-73.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA DE SOUZA CANUTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 266410 Nr: 6518-37.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ALESSANDRO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 
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OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 326018 Nr: 22383-32.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N MARIA DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 381477 Nr: 27858-32.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMEIDA LOCADORA DE VEICULOS LTDA – 

ME, ISNEL LEITE DE ALMEIDA

 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:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 262931 Nr: 2080-65.2011.811.0002

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANDRÉ GARCIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:MT 17555-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:PR 

22.819, GUSTAVO GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 440464 Nr: 6996-69.2016.811.0002

 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): RAISA PIMENTA BUENO GRANJA, RAISA 

PIMENTA BUENO GRANJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCOCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 240492 Nr: 1785-62.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL CARDANS LTDA ME, ERASMO 

CARLOS BRAULINO, ALESSANDRA LOPES BRAULINO, ANTONIO 

FERREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 282383 Nr: 1174-41.2012.811.0002

 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 ( FUNDO )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI RONIE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 301663 Nr: 22427-85.2012.811.0002

 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: BANCO ITAU S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA DANIELY DE CASTRO MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 353450 Nr: 18329-86.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENA APARECIDA LEME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.
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